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ELôszó,köszönTôAMAgyARkIAdásHOz

KEd vEs TEsT vé rEK!
„Ti vagytok erre a tanuk” (Lk 24,48) mondja Jézus tanít-

ványainak, amikor azok értetlenkedve, ámulva és hitetlenked-

ve fogadják megjelenését a feltámadás után. A mondat kije-

lentô és egyszerûnek tûnik. Tartalma azonban a keresztény

élet és lelkiség egyik legsúlyosabb velejárója. A tanítvány egy-

ben tanú. Nem egyszerûen új törvényt és új értékrendet, vagy

életformát tanult a Mestertôl, amit tovább kell adnia, hanem

személyes tanúja annak, hogy a Mester maga az Isten Fia, aki-

nek „adatott minden hatalom mennyen és földön” (Mt 28,18).

Ezzel a hatalommal adta át magát a szenvedésnek, adta magát

a keresztre, járta meg a poklokat, támadt fel a halottak közül

és ezzel a hatalommal ül újra a mennyben az Atya jobbján. 

A tanítványból, amikor mindez személyes élményévé válik,

tanú lesz. Tanú a tanúság minden kötelezettségével, felelôssé-

gével és szenvedésével. Természetesen a tanúság minden örö-

mével is, hiszen jó hírt vinni örömteljes dolog még akkor is,

ha olykor megpróbáltatással jár. A magyar nyelvben használa-

tos mártíromság sokak számára már csak a szenvedésre, eset-

leg a teljes önfeláldozásra utal. Krisztus népe azonban ezt a

tanúságtételt kapja feladatul. Lukács evangéliumában kijelen-

tésként, ténymegállapításként jelenik meg ez. Véletlenül sem

kérdés, nem is jövôre utaló perspektíva, vagy parancs, hanem

megállapítás. Ezt a tanítvány csak tudomásul veheti és betölt-

heti. Ha alternatívára gondol, ha kompromisszumok mérlege-

lésére adja a fejét, magát a tanítványi létét kockáztatja. 

Nem kis dolog tanúnak lenni. A tanúvallomás sokszor per-

döntô. A tanúvallomáson az élet vagy a halál múlhat. Ugyan -

akkor a tanúvallomások hitelessége nem magától értetôdô. A

tanú élete hitelesíti a tanúságtételt, az igaztalan tanú vádlottá

válik. Az egymásnak ellentmondó tanúvallomások pedig egy-

mást és önmagukat kérdôjelezik meg. Az Egyetemes Imahét
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ÚTMuTATóAzIMAHÉTszERvEzõIszáMáRA

Azegységretörekvésegészesztendõreszólófeladat
Az Ima hét ha gyo má nyos ide je a ja nu ár 18 –25-e kö zöt ti

na pok. Ezt a dá tu mot még 1908-ban Paul Wattson ja va sol ta.

Ezek a na pok fog ják ös  sze a Szent Pé ter és Szent Pál ün ne pei

kö zöt ti idõ sza kot. Ezért szim bo li kus je len tõ sé gû is ez az idõ -

pont. Tud juk azon ban, hogy a dé li fél te kén, ahol ja nu ár a va -

ká ció meg szo kott ide je, hi szen ak kor van a nyár, az egy há zak

al kal ma sabb nak ta lál ták az Ima hét meg tar tá sá ra a pün kösd

kö ze lé ben lé võ idõt. (A Hit és Egy ház szer ve zet moz gal ma már

1926-ban is ugyan ezt ja va sol ta.) Szép jel ké pe ez az idõ szak is

a ke resz tény egy sé gért hang zó imád ság nak.

Ez a ru gal mas ság a dá tum mal kap cso lat ban azt je len ti,

hogy sze ret nénk meg ér tet ni a kö zölt imaheti anyag fel hasz ná -

lá sá nak le he tõ sé gét. Te kint sék meg hí vás nak és egy ben bá to -

rí tás nak so ra in kat, és ke res se nek meg fe le lõ al kal ma kat a kö zös

imád ság ra az egész esz ten dõ fo lya mán. Ez zel is ki fe je zés re jut -

tat hat juk, hogy kö zös sé günk egy bi zo nyos fo kát már is el ér tük,

de to vább imád koz ha tunk Krisz tus aka ra ta sze rin ti tel jes egy -

sé gért.

Azimahétanyagánakfelhasználása
A fel aján lott elõ ké szí tõ anya got a he lyi igé nyek és le he tõ -

sé gek sze rint kell al kal maz ni. Ezért fi gye lem be kell ven ni a he -

lyi li tur gi ai, is ten tisz te le ti gya kor la tot, va la mint a tár sa dal mi

és kul tu rá lis ös  sze füg gé se ket. Fon tos nak tart juk en nek ér de -

ké ben, hogy a he lyi elõ ké szí tés le he tõ leg öku me ni kus mó don

tör tén jék. Né hány he lyen már ki ala kul tak az öku me ni kus

struk tú rák, és ezek sze rint hasz nál ják fel a kül dött anya got.

Re mél jük, hogy fü ze tünk más he lyen is ösz tön zést je lent het

az öku me ni kus rend ki ala kí tá sá hoz.
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szentírási jelmondata arra is hív bennünket, hogy egybehang-

zó bizonyságtételünkkel teljes gazdagságában, meggyôzôen

és megnyerôen tudjuk hirdetni Krisztus gyôzelmét és az abból

ránk vonatkozó örömhírt. Maga az Üdvözítô kéri az Atyát tanít-

ványaiért imádkozva: „Legyenek mindnyájan egy…, hogy így

elhiggye a világ, hogy te küldtél engem” (Jn 17,21). A 2010.

évi Egyetemes Imahét tematikáját a skóciai egyházak dolgoz-

ták ki. Ennek egyik oka az, hogy éppen 100 esztendôvel eze-

lôtt a skóciai Edinburgh-ban tartották azt a Világmissziói

Konferenciát, amelyet az újkori ökumenikus mozgalom nyi-

tányának nevezünk.

Az egység és a közös tanúságtétel igényének 100 év eltel-

tével is van érvényes üzenete. A szekularizált, a technika és a

gazdaság által uralt világban a hiteles krisztusi tanú megjele-

nése a missziónak legfontosabb feltétele. Kívánjuk, hogy az

Imahét imádságai, a tanúk testvéri találkozásai ebben erôsít-

sék a résztvevôket. 

dr.ErdôPéter d.szebikImre
bíboros, prímás ny. püspök

A Magyar Katolikus A Magyarországi Egyházak
Püspöki Konferencia Ökumenikus Tanácsának

elnöke elnöke
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AzIMAHÉTEvAngÉLIuMITExTusA

Lk 24,1 Jézus feltámadása (Mt 28,1-10; Mk 16,1-8; Jn 20,1-10)
A hét elsô napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és

magukkal vitték az elkészített illatszereket. 2A követ a sírbolt

elôl elhengerítve találták, 3és amikor bementek, nem találták

az Úr Jézus testét. 4Amikor emiatt tanácstalanul álltak, két férfi

lépett melléjük fénylô ruhában. 5Majd amikor megrémülve a

földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk: "Mit

keresitek a holtak között az élôt? 6Nincs itt, hanem feltámadt.

Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még

Galileában volt: 7az Emberfiának bûnös emberek kezébe kell

adatnia, és megfeszíttetnie, és a harmadik napon feltámad-

nia."  8Ekkor visszaemlékeztek az ô szavaira, 9és visszatérve a

sírtól, hírül adták mindezt a tizenegynek és a többieknek. 10A

magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja, Mária és

más, velük lévô asszonyok elmondták mindezt az apostolok-

nak, 11de ôk üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem

hittek nekik. 12(Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és ami-

kor behajolt, csak a lepedôket látta ott. Erre elment, és csodál-

kozott magában a történteken.)

Lk 24,13 Az emmausi tanítványok
Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely

Jeruzsálemtôl hatvan futamnyira volt, és amelynek Emmaus

a neve, 14és beszélgettek egymással mindarról, ami történt.
15Miközben beszélgettek, és vitatkoztak egymással, maga

Jézus is melléjük szegôdött, és együtt ment velük. 16Látásukat

azonban valami akadályozta és nem ismerték fel ôt.  17Ô pedig

így szólt hozzájuk: "Mirôl be szél gettek egymással útközben?"

Erre szomorúan megálltak. 18Majd megszólalt az egyik, név

szerint Kleopás, és ezt mondta neki: "Te vagy az egyetlen ide-

gen Jeruzsálemben, aki nem tudod mi történt ott ezekben a

napokban?" 19"Mi történt?" - kérdezte tôlük. Ôk így válaszoltak

neki: "Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki próféta volt, szó-
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Azimahételõkészítõanyagánakalkalmazása
1. Az egy há zak és a Krisz tus-hí võk kö zös sé gei, ame lyek az

Ima hét nek ezt a for má ját hasz nál ják, akár egyet len al ka -

lom ra is igény be ve he tik a ja va solt öku me ni kus is ten tisz te -

le ti ren det. 

2. Az egy há zak és a Krisz tus-hí võk kö zös sé ge imaheti anya -

gunk ból akár rész le te ket is beemel het nek meg szo kott sa -

ját rend jük be. Az öku me ni kus is ten tisz te le ti rend imád sá -

gai pél dá ul hasz nál ha tók sa ját rend jük ben is, ha ki eme lik

az anya got a „nyolc nap” rend jé bõl.

3. Azok a kö zös sé gek, ame lyek a na pi imád sá gok rend jét

hasz nál ják, a nyolc nap ra ki je lölt anyag ból me rít he tik is -

ten tisz te let ük tar tal mát.

4. Akik az Ima hét so rán bib lia ta nul má nyo zást is akar nak foly -

tat ni, ala pul ve he tik azo kat a bib li ai tex tu so kat és meg fe le -

lõ ma gya rá za to kat, ame lyek sze re pel nek a nyolc nap rend -

jé ben. Min den nap be szél ge té sek is foly tat ha tók, és eze ket

kö zös köz ben já ró imád ság gal le het be fe jez ni.

5. Akik egye dül hasz nál ják az Ima hét anya gát, kö zös ség be

ke rül nek mind azok kal, akik szer te e vi lá gon ezen a hé -

ten Krisz tus egy há zá nak a jobb, lát ha tó egy sé gé ért imád -

koz nak.

„Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat,
akik fáradoznak kö zöt tetek, akik elöljáróitok az Úrban, és inte-
nek is titeket, és munkájukért na gyom becsüljétek õket. Éljetek
egymással békességben. Kérünk titeket, test vé re ink, intsétek a
tétlenkedõket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az
erõt le ne ket, legyetek türelmesek mindenkihez. Vigyázzatok,
hogy senki ne fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek
mindenkor a jóra egymás iránt és min den ki iránt. Mindenkor
örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok,
mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.”
(1Thessz 5, 12-18)
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miért támad kétség a szívetekben? 39Nézzétek meg a kezemet

és a lábamat, hogy valóban én vagyok. Tapintsatok meg, és

lássatok. Mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint

látjátok, nekem van." 40És ezeket mondva, megmutatta nekik

a kezét és a lábát. 41Mikor pedig még mindig nem mertek

hinni örömükben, és csak csodálkoztak, megkérdezte tôlük:

"Van-e itt valami ennivalótok?" 42Erre adtak neki egy darab sült

halat. 43Elvette és szemük láttára megette.  44Majd így szólt

hozzájuk: "Ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam:

be kell teljesednie mindannak, ami meg van írva rólam a

Mózes törvényében, a próféták könyvében és a zsoltárokban."
45Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az Írásokat, 46és

így szólt nekik: "Így van megírva: a Krisztusnak szenvednie

kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül,
47és hirdetni kell az ô nevében a megtérést és a bûnbocsánatot

minden nép között, Jeruzsálemtôl kezdve. 48Ti vagytok erre a

tanúk. 49És íme, én elküldöm nektek, akit Atyám ígért, ti pedig

maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei

erôvel."

Lk 24,50 Jézus mennybemenetele
Ezután kivitte ôket Betániáig, felemelte a kezét, és megáldot-

ta ôket. 51És miközben áldotta ôket, eltávolodott tôlük, és fel-

vitetett a mennybe. 52Ekkor leborulva imádták ôt, majd nagy

örömmel visszatértek Jeruzsálembe; 53mindig a templomban

voltak, és áldották Istent.

BEvEzETÉsAzIMAHÉTgOndOLATköRÉBE

Az elmúlt évszázadban a keresztények közti kiengesztelô-

dés különbözô formákat öltött. A “lelki ökumenizmus” meg-

mutatta, milyen fontos a keresztény egységért való imádko-

zás. Nagy erôket fordítottak teológiai kutatásokra, amelyek

eredményeként számos tanbeli megegyezés született. Az egy-
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ban és tettben hatalmas Isten és az egész nép elôtt; 20hogyan

adták át a fôpapok és a fôemberek halálos ítéletre, és hogyan

feszítették meg. 21Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ô

fogja megváltani Izráelt. De ma már harmadik napja, hogy

ezek történtek. 22Ezenfelül néhány közülünk való asszony is

megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sír-

boltnál, 23de nem találták ott a testét; eljöttek és azt beszélték,

hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ô él.
24El is mentek néhányan a velünk levôk közül a sírhoz, és min-

dent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték; ôt azonban

nem látták." 25Akkor ô így szólt hozzájuk: "Ó, ti balgák! Milyen

rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit meg-

mondtak a próféták!  26Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a

Krisztusnak, és így megdicsôülnie?" 27És Mózestôl meg vala-

mennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az

Írásokban róla szólt.  28Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe

igyekeztek. Ô azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni.
29De azok unszolták és kérték: "Maradj velünk, mert esteledik,

a nap is lehanyatlott már!" Bement hát, hogy velük maradjon.
30És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, meg-

áldotta, megtörte és nekik adta. 31Erre megnyílt a szemük, és

felismerték, ô azonban eltûnt elôlük. 32Ekkor így szóltak egy-

másnak: "Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az

úton, amikor feltárta elôttünk az Írásokat?" 33Még abban az

órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol

egybegyûlve találták a tizenegyet és a velük levôket. 34Ôk

elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent

Simonnak.  35Erre ôk is elbeszélték, ami az úton történt, és

hogy miként ismerték fel ôt a kenyér megtörésérôl.

Lk 24,36 Jézus megjelenik a tanítványoknak (Jn 20,19-23)
Miközben ezekrôl beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük,

és így köszöntötte ôket: "Békesség nektek!" 37Azok megretten-

tek, és félelmükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak.
38Ô azonban így szólt hozzájuk: "Miért rémültetek meg, és
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Krisztusról. Természetesen az egyháztörténeten végigvonuló

megosztottságnak komoly teológiai okai voltak, de a történel-

mi, politikai és szellemi hatások is hozzájárultak kialakulásuk-

hoz. Vajon indokolható-e, hogy megosztottságunkkal olyano-

kat terhelünk, akik éppen csak ismerkednek Krisztussal? Az

alig létrejött új helyi egyházak bizonyára hamar észrevették a

szakadékot a szeretet üzenete – ami szerint ôk is élni kívántak

– és a krisztushívôk tényleges szétszakadozottsága között.

Hogyan adhatjuk át másoknak a Jézus Krisztusban felajánlott

kiengesztelôdést, ha maguk a megkereszteltek is semmibe

veszik egymást, vagy harcolnak egymással?! Hogyan tudnák

az ellenségeskedésben élô keresztény csoportok az egy Urat,

egy hitet, egy keresztséget hitelesen hirdetni?

Ezek után már nem volt hiány az ökumenikus kérdések-

ben az 1910-es Edinburgh-i Konferencián.

AzEdinburgh-iMisszióikonferencia1910
A skót fôvárosban 1910 nyarán a protestantizmus és az

anglikán egyház különbözô ágaiból érkezô missziói egyesüle-

tek hivatalos képviselôi, és egy ortodox vendég találkozott egy-

mással. A Konferencia – amely nem volt döntéshozó összejö-

vetel – a közös missziói lelkület kialakítására és a missziói tár-

saságok munkájának összehangolására törekedett. 

Csak olyan missziós szervezetek vettek részt a

Konferencián, amelyek új helyeken hirdették az evangéliu-

mot, vagyis ahol az emberek még sohasem hallottak

Krisztusról. Tehát azokat a társaságokat, amelyek latin

Amerikában, vagy a Közel-Keleten dolgoztak, ahol a Római

Katolikus Egyház és az Ortodox Egyház hosszú ideje jelen volt

– nem hívták meg. 1910-ben a skót egyházi térkép kezdett vál-

tozatossá válni. A római katolikus és az anglikán egyházak

újra fontosabb szerephez jutottak. Edinburgh-t az intellektu-

ális és kulturális elevensége miatt választották a találkozás

színhelyéül. A város teológusainak és egyházi vezetôinek jó
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házak szociális területen megvalósuló gyakorlati együtt mû kö -

dése gyümölcsözô kezdeményezéseket hozott létre. Ezen

eredmények mellett a misszió kérdése is kiemelt helyet kapott.

Általánosan elfogadott, hogy az 1910-es Edinburgh-i Világ -

missziói Konferencia tekinthetô a modern ökumenikus moz-

galom kezdetének.

Misszióésegység
Nem mindenki számára természetes a missziói törekvések

és a keresztény egység utáni vágy összekapcsolása. Mégis

bizonyos, hogy az egyház missziói és ökumenikus elkötele-

zettsége szorosan összetartoznak. Keresztségünk által már
egy test vagyunk, és arra kaptunk meghívást, hogy lelki közös-

ségben éljünk egymással. Isten egymás testvéreivé tett minket

Krisztusban. Vajon nem erre az alapvetô tanúságtételre szól a

küldetésünk?

A történelemben annak a ténynek, hogy a keresztény egy-

ség kérdését elôször a misszionáriusok vetették fel gyakorlati

okai voltak. Gyakran ezzel kerülték el a felesleges versengést,

amikor hatalmas emberi és anyagi szükségekkel szembesültek.

Bár az evangelizációs területeket felosztották, alkalmanként

mégis arra törekedtek, hogy a párhuzamosan folyó tevékeny-

ségek mellett közös missziót is végezzenek. Elôfordult, hogy a

különbözô egyházakból származó misszionáriusok összefog-

tak egy új bibliafordítás elkészítésére. Az Isten Igéje szolgálatá-

ban való együttmûködés vezette rá ôket, hogy rádöbbenjenek a

keresztények közötti megosztottság hátrányára.

Anélkül, hogy tagadnánk a versengést a különbözô egyhá-

zak misszionáriusai között, azt is el kell ismernünk, hogy a

missziós területre elôször érkezettek érezték elsônek a keresz-

tény megosztottság tragédiáját. Európa már hozzászokott az

egyházak közötti megosztottsághoz, de a misszionáriusok

számára a szétszakadozottság botrányos volt. Ôk olyanoknak

hirdették az evangéliumot, akik azelôtt semmit nem hallottak
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sajátíthatja ki. Az egyház azoknak a közössége, akik megbé-

kéltek Istennel és Istenben, valamint tanúskodni tudnak a

Krisztusi megváltás hatalmának igazságáról. Mindannyian

tudjuk, hogy Mária Magdolna, Péter apostol vagy a két emma-

uszi tanítvány nem ugyanúgy fog tanúskodni. Mégis,

Jézusnak a halál felett aratott gyôzelme mindegyikük bizony-

ságtételének a szíve lesz. 

A Feltámadottal való személyes találkozás radikálisan

megváltoztatta életüket. A maga egyéni módján mindegyikük-

nek a krisztusi bizonyságtétel elkerülhetetlenné válik: “Ti

vagytok erre a tanúk”. Történeteikben különbözô dolgokra

kerül a hangsúly, néha talán véleményeltérés is lehet közöttük

arról, hogy mit jelent a Krisztushoz való hûség, de mindegyi-

kük azért él, hogy hirdesse az evangéliumot.

Anyolcnap
Az Imahét minden napján a Lukács evangéliumának 24.

fejezetére figyelünk. Megállunk a kérdéseknél, amelyeket

Jézus tesz fel a tanítványoknak, és amelyekkel a tanítványok

fordultak Krisztushoz. A kérdések mindegyike lehetôvé teszi,

hogy a Feltámadottról való tanúságtétel más és más módját

hangsúlyozzuk. Minden kérdés arra indít, hogy végiggondol-

juk egyházi megosztottságunkat, és azt, hogy konkrétan

hogyan tudnánk orvosolni ezt a helyzetet.

Mi már tanúk vagyunk, ám még jobb tanúkká kell vál-

nunk. De hogyan?

- Azáltal, hogy dicsérjük Azt, aki az élet és feltámadás ajándé-

kát adja nekünk (1. nap).

- Azáltal, hogy ráérzünk arra, hogyan osszuk meg hitünket

másokkal (2. nap).

- Azáltal, hogy felismerjük, hogy Isten munkálkodik az éle -

tünkben (3. nap).

- Azáltal, hogy hálát adunk Istentôl kapott hitünkért (4. nap).
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híre szintén indokolttá tette ezt a választást. A skót protestáns

egyházak a misszió területén is meglehetôsen aktívak voltak,

és úgy ismerték ôket, mint akik figyelembe veszik a helyi kul-

túrákat.

keresztényEgyházakskóciábanma
Megbecsülvén az ökumenikus mozgalom történetének

ezen fontos szakaszát, az Imahét kezdeményezôi – a Hit és

Egyházszervezet Bizottság és a Keresztények Egységét

Elômozdító Pápai Tanács – természetesnek tartották, hogy a

skót egyházakat kérjék fel a 2010-es Imahét elôkészítésére

abban az évben, amikor az 1910. Konferencia évfordulójának

elôkészületében amúgy is aktívan részt vesznek. A Kon -

ferencia témája: “Krisztusról szóló tanúságtétel ma”. A helyi

egyházak erre a témára válaszként fogalmazták meg a “Ti

vagytok erre a tanuk”(Lk 24,48) imaheti bibliai mottót.

Abibliaifôtémaígyhangzik,Ti vagytok erre a tanúk
Az ökumenikus mozgalomban sokszor elénk került már

Jézus halála elôtti fôpapi imája. Krisztus végakaratában a

tanítványok egysége különösen is fontos szerepet kap. “Hogy

egy legyenek... hogy a elhiggye a világ...”( Jn 17,21). 

A skót egyházak kifejezett kívánsága volt, hogy az

Imahéten Krisztus mennybemenetele elôtti utolsó beszédére

figyeljünk. “Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell

... Ti vagytok erre a tanuk”(Lk 24,46-48)“. Az Imahét minden

napján Krisztusnak ezeken a végsô szavain fogunk elmélked-

ni. Arra is meghívást kapunk, hogy Lukács evangéliumának

egész 24. fejezetét nyomon kövessük. Mindazok, akik talál-

koztak a feltámadott Krisztussal – a sírnál megrémült asszo-

nyok, az emmauszi úton elbátortalanodott két tanítvány, vagy

a tizenegy tanítvány, akiket a kétség és a félelem kerített hatal-

mába – misszióba küldetnek. “Ti vagytok erre a tanúk”. Az

egyház missziói feladatát tehát Krisztus adta, és azt senki nem
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1910...2010! A keresztények szívük mélyén ugyanazt a

sürgetô érzést érzik. A megosztottsággal sebzett emberiség

számára az evangélium nem luxus, az evangéliumot nem

lehet disszonáns hangokkal hirdetni. Krisztusban azok is ráta-

lálhatnak a megbékélés útjára, akiknek gyûlölettel teli a szí-

vük. Krisztusban még azok is örömmel fedezhetik fel egy-

másban a testvért, akiket egyébként minden szétválaszt. ”Ti

vagytok erre a tanúk”.

A2010.Imahétanyagánakelôkészítése
Ennek a füzetnek az elôkészületi munkáit az a skót öku-

menikus csoport végezte, amelyben mind a katolikusok, mind

pedig a protestánsok részt vettek. Munkájukért különösen is

köszönettel tartozunk Andrew Barr (anglikán), Alan Dixon

(üdvhadsereg), Carol Ford (skót református), Willie McFadden

(római katolikus), Lindsay Sanderson (brit egyesült reformá-

tus) testvéreinknek. 

Az általuk javasolt szöveg a nemzetközi elôkészítô csoport

találkozóján nyerte el végleges formáját. Ezt a munkacsopor-

tot az EVT Hit és Egyházszervezet Bizottsága és a

Keresztények Egységét Elômozdító Pápai Tanács jelölte ki. A

csoport Glasgow-ban találkozott a Scotus Fôiskolán, amely

Skócia katolikus központi szemináriuma. Külön köszönettel

tartozunk a Fôiskola rektorának, William McFadden lelkész

úrnak, a szeminárium tagjainak a szívélyes fogadtatásért,

állandó készenlétükért, és az imádságos háttérért, amivel

munkánkat kísérték. Végül köszönetünket fejezzük ki Lindsay

Sanderson lelkésznek, a skót Ökumenikus Tanács titkárának,

hogy Mc Fadden lelkész úrral együtt átnézte az egész szöve-

get. Köszönet a közös imádságokért és a különbözô skót

keresztény egyházak képviselôivel való találkozók megszerve-

zéséért, valamint a találkozó teljeskörû elôkészítéséért.
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- Azáltal, hogy megvalljuk Krisztus gyôzelmét minden szen-

vedés felett (5. nap).

- Azáltal, hogy keressük, hogyan lehetünk még hûségesebbek

Isten igéjéhez (6. nap).

- Azáltal, hogy növekedünk hitben, reményben és szeretetben

(7. nap).

- Azáltal, hogy vendégszeretôk vagyunk és elfogadjuk a ven-

dégszeretet (8. nap).

Vajon nem lenne tanúságtételünk hûségesebb Krisztus

evangéliumához a nyolc terület mindegyikén, ha együtt tud-

nánk tanúskodni?

Edinburgh2010
A Világmissziói Konferencia százéves jubileumát 2010

júniusában rendezik meg (www.edinburgh2010.org). A szer-

vezôk azt szeretnék, ha ez a találkozó hálaadás lenne a misszió

területén elért haladásért, mindazért, amit Isten lehetôvé tett.

Fontos helyet szánnak az imádságnak, s annak, hogy

Krisztusnak ajánljuk fel tanúságtételünket, amelyet az egy-

házaknak együtt kell teljesítenünk a 21. században. Ekkor arra

is sort kell majd keríteni, hogy a hosszú ideje missziói terüle-

ten dolgozók és a legutóbbi missziói irányzatok képviselôi

megoszthassák egymással meglátásaikat. A különbözô feleke-

zetekbôl érkezôk szintén megvitathatják majd missziói gya-

korlatukat. A világ sokat változott 1910 óta, és a misszió kér-

dését is ideje újragondolni. A szekularizáció, az elvilágiasodás,

a kommunikáció új eszközei, a felekezetek közötti kapcsola-

tok, a világvallások közti párbeszéd – mind megvitatásra váró

témák. Abban mindenki egyetért, hogy Krisztus tanítványai-

nak tanúskodniuk kell, az viszont még mindig nehézséget

okoz, hogy közös álláspontot alakítsunk ki a misszió mai

jelentésérôl. Az egyes egyházakon belül számos megbeszélés-

re kerül sor. Nem lenne azonban hasznosabb, ha az egyházak

együttesen rendeznének ilyen vitafórumokat? 
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hogy azok a gyülekezetek, amelyek az istentisztelet szabadabb

formáit és a személyes imádságokat részesítik elônyben, szin-

tén használhatják az anyagot.

Gyülekezés Kezdô ének. Az ének alatt elôre hozzák a Bibliát,

vagy az evangéliumot, és a pulpitusra, az asztalra, vagy az

oltárra helyezik – a helyi szokástól függôen. Az üdvözléskor a

házigazda mindegyik közösséget és a jelen lévô vezetôket is

köszönti. Azután hálaadásra hívja a gyülekezetet: adjon hálát

Istennek Jézus Krisztus feltámadásáért, valamint kérje Isten

Szentlelkét, hogy újítsa meg a keresztény missziót és egységet

az 1910. Edinburgh-i elhivatottság szellemében. A bevezetô

imádság a függelékben lévô antológiából is választható.

Lukács 24 felolvasása Dicsérô ének az evangélium felolvasása

elôtt. Sokféle énekbôl lehet választani. Ének a feltámadott

Krisztusról, glória, különbözô feldolgozású alleluja, húsvéti

zsoltáréneklés, vagy olyan ének, ami a feltámadás tanúinak

kiküldését idézi fel. Az evangéliumhirdetéshez azt ajánljuk,

hogy teljes egészében olvassuk fel Lukács evangéliuma 24.

fejezetét. Olvashatja egy ember, de több szereplôvel is meg-

oldható: narrátor, Krisztus, az angyalok, az emmauszi tanít-

ványok, és a jeruzsálemi tanítványok hangja. A 34. versnél a

gyülekezettel való párbeszéd is lehetséges.

O: Igaz, hogy az Úr feltámadt, és megjelent Simonnak?

Gy: Valóban igaz! Krisztus feltámadott, Krisztus valóban fel-

támadott, alleluja!

Egy másik lehetôség, hogy egy-egy dicsérô énekverset éne -

kelünk a fejezet három részének elválasztására. A húsvéti üzenet

a sírnál (1-12), Krisztus megjelenése a tanítványoknak az emma-

uszi úton (13-35), Krisztus megjelenik a tizenegynek (36-53).

A dicséret más eszközei is használhatók, például: a Fel tá -

madott minden megjelenésekor tapsolhatunk, amint azt a

Káldeus egyházban teszik.
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BEvEzETÉsAzIsTEnTIszTELETHEz

„Ti vagytok erre a tanúk”(Lk 24,48)

Lukács evangéliuma 24. fejezetébôl való az az idézet, ami

most az istentisztelet középpontja. A skót keresztények

ugyanezt a témát választották az Edinburgh-i Világmissziói

Konferencia százéves évfordulójának ünnepére is. 1910-ben

az Edinburgh-i találkozó résztvevôi prófétai beszámolót hall-

hattak arról, hogy a keresztények közötti megosztottság nem-

csak a misszió hatékonyságát csökkenti, hanem az egyházat,

a Krisztus Testét is gyengíti a misszióban. 

2010-ben Skócia keresztényei ökumenikus találkozókat

szerveznek, hogy azokon felolvassák ezt a teljes fejezetet

Lukács evangéliumából. Így a prédikáció, a hálaadás, a köz-

benjárás és az evangélium nevében való kiküldés ünneplése

mind-mind megvalósulhat. Ez Krisztus feltámadásának elis-

merésére vezet, amely az egyház lelki közösségének forrása.

Megtanít helyesen látni missziói küldetésünket, a misszió és

az egység közötti kapcsolatot, és ennek következtében a

keresztény egység iránti elkötelezettségünk megújításának

állandó szükségességét. Pontosan ez, az evangelizációs elkö-

telezettség és az ökumenikus mozgalom szerves összetarto-

zása volt az, amit a 20. századi egységtörekvés úttörôi olyan

hittel, erôvel és világosan hangsúlyoztak.

Azistentiszteletrendje
Az istentisztelet rendje szándékosan nagyon egyszerû.

Azért döntöttek így a szervezôk, hogy segítsék a szöveg helyi

alkalmazását a gyülekezetekben, és hogy minden keresztény

felekezet tagjai számára egyszerûvé tegyék a közös imádságot,

miközben tiszteletben tartják sokféleségüket. Természetesen

lehetôség nyílik az istentisztelet egy-egy részének kibôvítésé-

re is. A felépítés egyszerûsége – gyülekezés, az Isten igéjének

ünneplése, közbenjáró imádságok, kiküldés – azt is jelenti,
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AzökuMEnIkusIsTEnTIszTELETREndJE

O: Olvasó

Gy: Gyülekezet

gyülekezés
Kezdô ének
Megnyitás
O: „Egy a Test és egy a Lélek, aminthogy az egy reménységre

kaptatok elhívást is...”

Gy: „Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és

Atyja mindeneknek, Ô van mindenek felett, mindenek által és

mindenekben” (Ef 4,4-6)

O: „Meg van írva, hogy Krisztusnak szenvednie kell, de a har-

madik napon fel kell támadnia a halálból, és hirdetni kell az ô

nevében a megtérést, és a bûnbocsánatot inden népek között,

kezdve Jeruzsálemtôl....” (Lk 24,46-47)

Gy: Mi vagyunk erre a tanuk.

Köszöntés
Kezdô imádság
Feltámadott Krisztus! Te elkísérted a tanítványokat az emma-

uszi úton. Légy mellettünk is hitünk vándorútján, az élet

ösvényein, és minden találkozásban. Gyújtsd fel bennünk az

együttérzés tüzét, hogy be tudjunk fogadni másokat, és képe-

sek legyünk meghallgatni ôket. Éleszd fel bennünk a vágyat,

hogy hirdessük Igédet. Az világosítson meg minket, hogy szí-

vünk újra égô tûzzel tanúskodjon Rólad. Szentlelked tanítson

minket az Írások értelmezésére, és nyissa meg szívünket,

hogy felismerjünk Téged. Adj nekünk bátorságot és alázatot,

hogy rajtunk keresztül testvéreink megismerhessenek Téged

és mi pedig rajtuk keresztül ismerhessünk meg Téged. Ámen

AzIgeünneplése
dicsôítô ének
Lukács evangéliuma 24. fejezetének felolvasása
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Ha pedig gyermekekkel vagy fiatalokkal ünnepelünk, akkor

a pantomim, vagy más színházi forma is felhasználható.

Dolgozhatunk ikonokkal, képekkel vagy videóval is. Az igehir-

detés elôtti és utáni idôt elôre tervezzük meg és osszuk meg

az éneklés, a zene, a csend között.

A hálaadás és közbenjárás imádságai Ezeket az imádságokat

az imahét különbözô napjaira elkészített anyag inspirálja.

Segítségül hívjuk az Úr nevét. Ünnepeljük Isten felénk áradó

nagylelkûségét és vendégszeretetét, amely Jézus Krisztusban

öltött testet. Az imádságok egyszerre könyörgések és kérések,

hogy Isten szentelje meg az evangélium tanúit, akiket az egy

hit, az egy keresztség és a reményében osztatlan Egyház kö -

zös tanúságtétele egyesít.

Kiküldés Egy skót hittestvérünk imádságát javasoljuk az elkö-

telezettség imájaként. Ez kifejezi azt az óhajunkat, hogy Isten -

nek a jelenre és a jövôre vonatkozó áldását kérjük mind az

ökumenikus mozgalomra, mind az evangelizációra. 2010-

ben, amint egy új “Edinburgh-i ökumenikus és missziós elkö-

telezettség” felé haladunk, hadd hallják az összegyûltek azt az

egységben végzett misszióra való felhívást, ami soha nem volt

még ennyire aktuális, mint ma. “Hogy egy legyünk, hogy

elhiggye a világ...”. Bárcsak megerôsödne bennünk a krisztu-

si hívásra adott válasz, és közösen tudnánk tanúskodni feltá-

madott Urunkról!

Az imaanyag más körülmények közötti felhasználása
Ez az istentiszteleti felépítés más, közös istentiszteletre is

használható. Pl. 2010 Húsvétján, vagy az elkövetkezendô

években, amikor a keresztények ugyanazon a napon ünneplik

Húsvétot: 2010 április 4, 2011 április 24, 2014 április 20, 2017

április 16. Az anyag helyi gyülekezetek istentiszteletein is

használható.
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Kyrie eleison/ Uram irgalmazz!
Istenünk, aki sohasem hagysz el minket! Hálát adunk, hogy a

két tanítvány találkozhatott a Feltámadott Krisztussal az

emmauszi úton. Add, hogy mi is érezzük Krisztus jelenlétét

életünk útján. Hevítsd szívünket, add, hogy tanúskodhassunk

jelenlétedrôl Krisztus feltámadásának erejével.

Kyrie eleison/ Uram irgalmazz!
Istenünk, akitôl minden tökéletes ajándék származik! Hálát

adunk Neked, hogy az idô kezdetétôl, nemzedékrôl nemze-

dékre sohasem szûntél meg tanúkat ébreszteni, akik továb-

badták az apostolok hitét.

(Minden felekezet/gyülekezet saját hithôseit és mártírjait
említheti)
Kérünk, hogy hûségesek lehessünk ahhoz a hithez, amivel

megbíztál minket, és leleményesek lehessünk, hogy együtt

fedezhessük fel az evangélium új útjait.

Kyrie eleison/ Uram irgalmazz!
Együttérzés Istene! Hálát adunk Neked, mert megbékéltetted

magaddal a világot Fiad keresztje által. Növeld hitünket, hogy

Krisztussal, és az Ô példáját követve legyen erônk arra, hogy

még hatékonyabban álljunk az emberek mellé életükben,

szenvedéseikben és halálukban.

Kyrie eleison! Uram irgalmazz!
Istenünk, Benned reménykedünk, és dicsérünk Téged Jézus

ígéretéért: „Íme, én veletek vagyok minden nap a világ végeze-

téig” (Mt 28,20). Te látod kétségeinket, amelyek szívünket ter-

helik a keresztény egység felé vezetô úton. Az 1910. Edin burgh-

i konferencia ökumenikus úttörôit követve adj nekünk bátorsá-

got, hogy megszabaduljunk félelmeinktôl, és adj tisztánlátást,

hogy visszanyerjük bizalmunkat akaratod teljesítésében.

Miatyánk
Elkötelezôdés
O: Imádkozzunk!

Gy: Ragadj ki minket megosztottságunkból, és állíts oda, ahol
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Igehirdetés
ének
Békejel
O: Jézus így szólt tanítványaihoz: „Békességet hagyok Rátok, az

én békességemet adom nektek”. Urunk, ne bûneinkre, hanem

egyházad hitére nézz! Hogy betöltsük akaratodat, add békédet

egyházadnak és vezesd tökéletes egységre! Te, aki az Atyával, és

a Szentlélekkel élsz és uralkodsz most és mindörökké.

Gy: Ámen

O: Az Úr békessége legyen mindenkor veletek.

Gy: És a te lelkeddel.

vagy
O: Az Úr békessége legyen mindig veletek

Gy: A feltámadott Krisztus valóban köztünk van.

vagy
O: Krisztus feltámadt!

Gy: Krisztus valóban feltámadt!

Apostoli Hitvallás
ének

közbenjáróéshálaadóimádság
Teremtô és Megváltó Istenünk! Dicsérünk Téged különbözô

közösségeinkért, akik együtt akarják megvallani az életet adó,

feltámadott Krisztusba vetett hitüket, szóval és cselekedettel.

Add, hogy úgy növekedjünk ökumenikus elkötelezettségünk-

ben, hogy mind a teremtettségért való hálaadásban, mind az

élet közös fenntartásában egyek lehessünk.

Kyrie eleison/ Uram irgalmazz!
Istenünk, megmutattad Magad életünk történéseiben.

Köszönetet mondunk, hogy velünk vagy, hogy Fiadat ajándé-

koztad nekünk, aki megmutatja szereteted, és dicsôséged ál -

dá sában részesít. Vezesd mindazok lépéseit, akik miközben az

evangélium tanúi a teljes egységhez vezetô úton, türelmesen

figyelnek más kultúrákra és vallásokra.
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1.nap: Tanúságtételazéletünneplésével
Textus: „Mit keresitek az élôt a halottak között?”

(Lk 24,5)

1Móz/Ter 1,26-31 „És látta Isten, hogy minden, amit alkotott

igen jó.”

Zsolt 104,1-24 „Milyen nagy alkotásaidnak száma, Uram!”

1Kor 15,12-20 „Hiszen ha nincs a halottak feltámadása,

akkor Krisztus sem támadt fel”

Lk 24,1-5 „Mit keresitek a holtak között az élôt?”

Keresztyén összetartozásunk mélyen gyökerezik közös

hitünkben, hogy Jézus Krisztus feltámadásában nemcsak

Istentôl kapott életünket ünnepelhetjük, hanem egy új élet

ajándékát is, hiszen Jézus egyszer és mindenkorra gyôzött a

halál felett. A keresztyén összetartozásunkat kifejezô Ökume-

nikus Imahét alkalmai során mindannyian átéljük, hogy közös

hitünk révén minden lélekkel törôdnünk kell. Az élet Isten

ajándéka, ezért minél jobban támogatjuk és ünnepeljük az

életet, annál hathatósabb tanúbizonyságot tehetünk Róla.

Nagylelkû szeretetével kezdetben az életet ajándékozta

nekünk.

A Teremtés/Mózes 1. könyvébôl választott igeszakasz Isten

teremtô erejére és hatalmára emlékeztet. Pontosan ez az az

erô, amellyel Szent Pál szembesül, amikor átéli Jézus feltáma-

dását. Arra buzdítja a korinthusiakat, hogy legyenek teljes

bizalommal a feltámadott Úr és az új élet ígérete iránt. 

Folytatva ezt a gondolatot, a Zsoltár Isten teremtésének

dicsôségét hirdeti. 

Az evangéliumi szakasz arra buzdít, hogy az új életet

keressük a halál kultúrája közepette, amelyet mai világunk
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látni szeretnél minket! Add, hogy ne csak ôrzôi legyünk örök-

ségünknek, hanem eljövendô Országod élô jelei. Add tüzedet,

hogy szenvedélyesen tudjunk az emberek közötti igazságossá-

gért és békességért cselekedni. Tölts be azzal a hittel, remény-

nyel és szeretettel, amely megtestesíti az evangéliumot. Tégy

minket eggyé a Szentlélek erejével, hogy elhiggye a világ, hogy

a Te neved dicsôséges a népek között; hogy így Egyházad

hatékonyabban legyen Krisztus teste. Elkötelezzük magunkat

szeretetedre, szolgálatodra, amikor zarándokként s nem ide-

genként követünk Téged. 

O: Ámen

Áldás
O: Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete, és a

Szentlélek közössége

legyen veletek mindenkor.

Gy: És a te lelkeddel. Ámen.

vagy
O: az Úr, aki világossággal gyôzte le a sötétséget, adjon nektek

békét.

Az Úr, aki élettel gyôzte le a halált, adjon nektek békét.

Az Úr, aki szeretettel gyôzte le a magányosságot, adjon nektek

békét.

Gy: Ámen

Elbocsátás
O: A feltámadott Krisztus így szól ma hozzánk: „amint az Atya

küldött engem, én is úgy küldelek Titeket”

Gy: Ámen

O: Hallottuk a jó hírt Jézus feltámadásáról. „Mi vagyunk erre

a tanúk”. Menjetek Krisztus békéjével. Alleluja!

Gy: Istennek legyen hála. Ámen, alleluja!

Záró ének
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Saját történeteink elbeszélése egy még erôteljesebb

módja annak, hogy tanúbizonyságot tegyünk Istenbe vetett

hitünkrôl. Az egymás iránti tiszteletteljes és elôzékeny figye-

lem arra nyújt lehetôséget, hogy megérezzük Isten jelenlé-

tét abban a személyben, akivel éppen megosztjuk története-

inket. 

A Jeremiás próféta könyvébôl választott igeszakasz meg-

gyôz arról, hogy Isten megszólítja a prófétát. Arra hívja, hogy

ossza meg másokkal azt, amit kapott, tehát, hogy Isten Igéjét

hallhatóvá és átélhetôvé tegye. 

Az Isten Igéjének hirdetésére szóló felhívást az ôsegyház

tanítványai is megtapasztalták, amint azt az Apostolok

Cselekedeteibôl származó idézetben is olvashatjuk. 

A Zsoltár arra ad lehetôséget, hogy dicsérô és hálaadó

lélekkel énekelhessünk Istenhez. 

A mai evangéliumi igeszakasz azt a Jézust mutatja be, aki

meggyógyítja vakságunkat és eloszlatja kiábrándultságunkat.

Segít abban, hogy saját történeteinket Isten egyetlen kibonta-

kozó tervében értsük meg. 

Az idei Ökumenikus Imahét során meghallgatjuk keresz -

tyén testvéreink hitükrôl vallott történeteit annak érdekében,

hogy megtapasztalhassuk Isten jelenlétének számtalan formá-

ját épp úgy, ahogy Isten saját magát tárja fel nekünk. Tudjuk

azt is, hogy a modern informatika segítségével is megoszthat-

juk történeteinket egymással. Az új kommunikációs lehetôsé-

gek abban segítenek bennünket, hogy még szélesebb körben

mondjuk el történeteinket, amely által a közvetlen fizikai

közösségen túl egy szélesebb és kiterjedtebb közösséget alkot-

hatunk.

Ha figyelmesen hallgatjuk egymást, hitünkben és szerete-

tünkben növekedünk. Bár személyes és csoportos tanúságté-

teleink különbözôek, mindannyian ugyanazon történet sze-

replôi vagyunk, amelyben Isten irántunk tanúsított szeretete

Jézus Krisztusban testesül meg.
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gyakran képvisel. Arra ösztönöz, hogy Jézus erejében higy-

gyünk, mert Általa az életet és a gyógyulást nyerjük el. 

A mai napon köszönjük meg Istennek mindazt, ami kife-

jezi irántunk tanúsított szeretetét. Mondjunk köszönetet min-

den teremtményért; távol a világban élô felebarátainkért; a

szeretetben való közösségünkért; a megbocsátásért, a gyógyu-

lásért és az örök életért. 

Imádság:
Teremtô Istenünk! Hálát adunk Neked mindazokért, akik sza-

vaikkal és tetteikkel tanúbizonyságot tesznek hitükrôl.

Mindennapi rohanó életünk során megtapasztaljuk szeretô

jelenlétedet számos Tôled jövô hitélmény révén. Imádkozunk

azért, hogy az élet ünneplésén tett közös bizonyságtételünk

egyesítsen minket Irántad, minden élet Teremtôje iránti há -

lánkban. 

kérdések:
1. Tanúbizonyságunk milyen mértékben dicsôítik az életet? 

2. Vajon tanúbizonyságunk által mások is megtudhatják,

hogy Krisztus feltámadt a halottak közül? 

3. Hitéletünk mely területein látunk fejlôdési lehetôséget? 

4. Terhelnek-e olyan múltbéli kötöttségeink, amelyektôl

nem tudunk szabadulni, amelyeket pedig egy új öku-

menikus tudatossággal kellene gyógyítanunk? 

2.nap: Tanúságtételélettörténetekelmondásával
Textus:„Mirôl beszélgettek egymással útközben?”

(Lk 24,17)

Jer 1,4-8 „Menj ahová csak küldelek” 

Zsolt 98 „Énekeljetek az Úrnak új éneket”

ApCsel 14,21-23 „Erôsítették a tanítványok lelkét”

Lk 24,13-17a „Mirôl beszélgettek egymással útközben?”
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A hitben való növekedés olyan, mint egy bonyolult utazás.

A mai világban sokunk élete rendkívül elfoglalt, sok rajtunk a

nyomás és a felelôsség. Mindennapi életünkben és tapasztalá-

sainkban könnyû elmulasztani Isten felénk áradó szeretetét.

Minél több feszültséget és tevékenységet vállalunk, annál

nagyobb az esélye annak, hogy átsiklunk afelett, ami valójában

a szemünk elôtt zajlik. Csakúgy, mint a két tanítvány, idôn-

ként azt hisszük, tudjuk mi a valóság és megpróbáljuk meglá-

tásainkat másoknak is elmagyarázni, de a teljes igazság még

sincs a birtokunkban. A mai világban Isten jelenléte többnyire

akkor válik tudatossá számunkra, amikor valami meglepô,

vagy valószínûtlen történik velünk. 

Az ószövetségi olvasmányból azt halljuk, hogy Isten meg-

szólítja és hívja Sámuelt a tanúságtételre. Sámuelnek mindenek -

elôtt meg kell hallania ezt a szót. A meghalláshoz pedig szüksé-

ges a szellemi nyitottság és az Isten szava iránti figyelmesség. 

Az Isten Igéjének meghallása iránti vágyakozást Fülöp és az

etióp fôember is megtapasztalja az Apostolok Cse le ke de tei bôl

választott olvasmányban. Hitüket azzal mutatják meg, hogy

válaszolnak a feltett kérdésekre. Figyelmesen meghallgatják egy-

más kérdéseit, és komoly ôszinteséggel válaszolnak egymásnak. 

A Jó Pásztor zsoltára annak a csendes hitét tükrözi, aki

tudtában van Isten gyengéd törôdésének, aki összegyûjti és

zöld legelôkre tereli nyáját. 

Az idei Ökumenikus Imahéten arra törekszünk, hogy min-

dennapjaink eseményei és tapasztalásai során Isten jelenlétét

tudatosítsuk. Ismerôsökkel és idegenekkel is találkozunk. E

találkozásokban tanulunk egymás lelki élményeibôl, s így Isten

valósságát új szemszögbôl láthatjuk. Isten jelenlétének tudata

ösztönöz bennünket a keresztyén egység közös munkálására. 

Imádság:
Urunk Jézus Krisztus, a Jó Pásztorunk! Te reánk találsz, és

velünk maradsz mindennapjainkban. Imádkozunk kegyele-
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Imádság:
Történelem Ura, Istenünk! Köszönetet mondunk Neked,

mindazokért, akik megosztották velünk hitük történetét, s

arról tettek tanúbizonyságot, hogy jelen vagy életükben.

Magasztalunk Téged a változatos, egyéni és közösségi törté-

netekért. Ezekben a sorsokban meglátjuk Jézus Krisztus

egyetlen történetének kibontakozását. Azért imádkozunk,

hogy bátorsággal és meggyôzôdöttséggel osszuk meg hitünk

mindazokkal, akikkel kapcsolatba kerülünk, hogy ezzel Igéd

üzenete sokakhoz eljusson.

kérdések:
1. Valóban az Evangéliumról beszélünk, vagy egyszerûen

csak fecsegünk?

2. Mennyire vagyunk nyitottak, hogy mások történeteinek

részesévé váljunk? 

3. Mennyire vagyunk nyitottak arra, hogy tanúbizonysá-

got tegyünk Isten jelenlétérôl saját életünkben vagy

halál közeli élményeinkben? 

4. Tisztában vagyunk-e azzal, hogy a mai modern kom-

munikációs csatornák milyen hatalmas lehetôséget

nyújtanak a egyházak/gyülekezetek számára?

3.nap: Tanúságtételtudatosságáltal
Textus: „Te vagy az egyetlen idegen Je ru zsá lem -

ben, aki nem tudod mi történt ott ezekben a napok-

ban?” (Lk 24,18)

1Sám 3,1-10 „Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád!”

Zsolt 23 „Az Úr az én pásztorom,” 

ApCsel 8,26-40 „Fülöp beszélni kezdett, és az Írásnak ebbôl

a helyébôl kiindulva hirdette neki Jézust” 

Lk 24,13-19a „Látásukat azonban valami akadályozta és

nem ismerték fel ôt.” 
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az Isten szeretetében és a teremtés iránti csodálatban gyöke-

rezett. Skócia hite abban is megmutatkozik, hogy a XVI. szá-

zadban mennyire fontos szerepet játszott a Reformáció elter-

jedésében és abban, hogy ez a szellemiség azóta is szilárdan él.

A mai olvasmányok abban megerôsítenek, hogy fontos

támogatni a hívôk közösségét Isten Igéjének terjedése érdeké-

ben. Mózes ötödik könyvébôl választott igeszakasz megosztja

velünk zsidó testvéreink egyik csodálatos imádságát, akik nap

mint nap e szavakkal dicsôítik Isten. A Zsoltár arra a tanúságté-

telre buzdít, hogy adjunk hálát mindazért, amit hívôként

kapunk. Így hitünket dicsôítésben és hálaadásban fejezzük ki. Az

Apostolok Cselekedeteibôl származó részlet egy olyan közössé-

get mutat meg, amely hitben és szeretetben egy. Az evangéliu-

mi szakaszban Jézus a hit által kapott legnagyobb ajándékunk. 

Amikor ezen a héten közösséget alkotunk keresztyén test-

véreinkkel, hogy egységért imádkozzunk, felismerjük keresz -

tyén örökségünk változatosságát. Azért is imádkozzunk, hogy

közös örökségünk még szorosabban egyesítsen bennünket,

amint hitünkben növekedünk.

Imádság:
Urunk, Istenünk köszönjük Neked mindazokat, akik átad-

ták nekünk az Örömhír üzenetét és hitünknek szilárd alapot

adtak. Imádkozunk, hogy közösen mi is tanúbizonyságot te -

hessünk hitünkrôl. Ezt pedig azért tesszük, hogy mások is

megismerhessenek Téged, és higgyenek abban az üdvözítô

igazságban, amelyet Jézus Krisztus ajánl fel mindenkiért.

kérdések:
1. Mi hogyan jutottunk hitre? 

2. Mennyiben határozza meg hitünk mindennapi döntése-

inket?

3. Melyek azok a legfontosabb tanítások, amelyeket a hit-

ben elôttünk járóktól kaptunk? 
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mért, hogy tudatosítsuk mindazt, amit értünk teszel. Kérünk

Téged készíts fel, hogy nyitottak legyünk ajándékaid iránt.

Gyûjts össze a Te nyájadba. 

kérdések:
1. Mikor szereztünk tudomást Isten jelenlétérôl életünk-

ben? 

2. Vajon tisztában vagyunk-e azzal, hogy a világon mennyi

örömteli és tragikus esemény történik, és azzal, hogy

saját gyülekezetünk is válaszolhatna ezekre a történé-

sekre? 

3. Elegendô-e, ha ezekrôl csak tudomásunk van, vagy

tehetünk-e ennél többet is, felmutatva hitünk tanúbi-

zonyságát? 

4. Hogyan tudatosodik bennünk Isten léte, amikor Isten

jelenlétének valósága nem egyezik meg elvárásainkkal?

4.nap: Tanúságtételanekünkajándékozotthitünnep-
lésével
Textus:„Mi történt?” – kérdezte tôlük. Ôk így vála-

szoltak neki: „Az, ami a názáreti Jézussal esett,” (Lk

24,19)

5Móz/Mtörv 6,3-9 „Az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr.”

Zsolt 34 „Áldom az Urat minden idôben,” 

ApCsel 4,32-35 „A sok hivô mind egy szív, egy lélek volt.” 

Lk 24,17-21 „Pedig mi abban reménykedtünk…” 

Leírhatatlan hálával tartozunk azoknak, akiknek hite mai

keresztyénségünk alapjául szolgál. Imádságuk, bizonyságtéte-

lük és istentiszteletük biztosította, hogy sokak hite továbba-

dassék a következô nemzedéknek. A skóciai keresztyénség tör-

ténete megragadó. Szent Ninian a IV. században, Szent

Columban a VI. században és számos elta szent, akiknek hite
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feltámadásával a világot, vállalta a szörnyû halált azért, még-

pedig azért, hogy tökéletesen velünk lehessen a mélységek-

ben is.

Az Úr nyomdokaiban haladva, a tökéletes egységre törekvô

keresztyének megvallják, hogy a szeretet erôsebb, mint a

halál, amikor kinyilvánítják együttérzésüket azok iránt, akik

életük során tragikus események miatt kénytelenek szenved-

ni. Pontosan a sírba tétel rendkívül megalázó volta eredmé-

nyezte azt, hogy a feltámadás úgy hatott az emberiségre, mint

a felkelô nap fénye: az élet ünnepélyes meghirdetése a meg-

bocsátás és halhatatlanság.

Imádság:
Urunk, Istenünk, kérünk Téged tekints könyörülettel sze-

génységünkre, szenvedéseinkre, bûneinkre és halálunkra. Kér -

jük megbocsátásodat, gyógyításodat, vigasztalásodat és támo-

gatásodat megpróbáltatásaink közepette. Köszönetet mondunk

mindazokért, akik látják a fényt saját szenvedéseik közepette.

Kérünk Téged, hogy isteni lelked tanítson minket irgalmad

nagyságára és segítsen minket abban, hogy a nehézségek kö -

zött élô testvéreink oldalán álljunk. Engedd, hogy áldásaiddal

élve hirdessük a világban a Te örökkön élô fiad gyôzelmét.

kérdések:
1. Hogyan tudunk együtt érezni a szenvedôkkel és a bajba

jutottakkal? 

2. Milyen bölcsességre és megértésre tehetünk szert saját

életünkben megtapasztalt szenvedések által?

3. Hogyan éljük át azt a szenvedést és elnyomást, amelyet

a világon oly sok szegénységben élô embernek meg kell

tapasztalni. 

4. Hogyan tehetünk tanúbizonyságot Isten kegyelmérôl és

arról a reménységrôl, amelyet Krisztus keresztjén fé -

nyességben látunk?
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4. Milyen jelekbôl ismerjük fel, hogy Isten bennünk is

munkálkodik, hogy hitünket továbbadjuk az új nemze-

déknek? 

5.nap: Tanúságtételaszenvedésben
Textus: „Vajon nem ezeket kellett elszenvednie a

Mes siásnak, hogy bemehessen dicsôségébe?” (Lk

24,26)

Ézs/Iz 50,5-9 „Közel van, aki igazságot ad nekem,”

Zsolt 124 „A mi segítségünk az Úr nevében van,”

Róm 8,35-39 „sem magasság, sem mélység, sem sem-

miféle teremtmény nem választhat el min-

ket az Isten szeretetétôl, amely megjelent

Jézus Krisztusban,” 

Lk 24,25-27 „elmagyarázta nekik mindazt, ami az Írá-

sokban róla szólt.” 

Az elmúlt esztendôkben két olyan esemény is történt

Skóciában, amelyek következtében a világsajtó figyelme erre a

kicsiny országra összpontosult. A Lockerbie feletti repülôgép

elleni bombatámadás és a Dunblane-i iskolában történt gyer-

mekmészárlás fordították a figyelmet Skócia iránt, amely min-

dig emlékezni fog az emberéletek szörnyû elvesztésére. A két

esemény sokaknak szenvedést és elképzelhetetlen szorongást

okozott a település látható határain túl is. 

A szenvedés valóságos – amelyrôl Ézsaiás/Izaiás próféta

erôteljesen szól a mai igeszakaszban – arra emlékeztet, hogy

Isten tud szenvedéseinkrôl. Válaszul a Zsoltár azt a bizalmat

hirdeti, amelyet a híveknek meg kell tartaniuk a Megváltó

iránt. 

A Rómaiakhoz írt levél azt hirdeti, hogy mindig a szere-

tet a legerôsebb, tehát sohasem a szenvedés és a szomorúság

fog gyôzedelmeskedni. Mielôtt Jézus megajándékozta volna
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Írások hatékonyságára hívja fel a figyelmét. Ez teszi alkalmas-

sá a jó cselekedetek teljesítésére. 

Mai Zsoltárunk dicséretet mond Isten szaváért és rendel-

kezéseiért, és arra kéri Ôt, hogy megérthessük és teljes szí-

vünkkel megtarthassuk a Szent Törvényt. 

Ezen az Imahéten azért imádkozunk, hogy minden

keresztyén egyre mélyebben érthesse meg Istennek a Szent -

írásban történt csodálatos kinyilatkoztatásának titkát. Azért

könyörgünk a Szentlélekhez, hogy még jobban feltárja elôt-

tünk Isten Igéjét, s hogy vezessen minket hitünk közös útján,

amíg mindannyian együtt nem lehetünk az Úr egyetlen aszta-

la körül.

Imádság:
Istenünk! Dicsôítünk Téged és hálát adunk Neked megvál-

tó szavadért, amely megérint minket a Szentírás által. Kö -

szönetet mondunk Neked testvéreinkért, akikkel megosztjuk

Igédet, és felfedezzük túláradó szereteted. Imádkozunk a

Szentlélek világosságáért. A Te szavad vezessen minket a tel-

jes egységért való küzdelmünkben. 

kérdések:
1. Melyek számunkra a legfontosabb részei a Szent írás nak?

2. Mi lelkesít minket az evangélium iránti szenvedélyre és

a Krisztus melletti tanúságtételre? 

3. Melyik szentírási szakasz volt döntô számunkra abban,

hogy jobban megértsük más keresztyének tanúságtéte-

leit? 

4. Gyülekezeteink hogyan használhatnák a Szentírást haté-

konyabban mindennapi életük és imádságaik során? 

7.nap: Tanúságtételareményésabizalomútján
Textus:„Miért rémültetek meg, és miért támad két -

ség a szívetekben?” (Lk 24,38)
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6.nap: Tanúságtételaszentíráshozvalóhûséggel
Textus: „Hát nem lángolt a szívünk, amikor be -

szélt az úton és kifejtette az Írásokat? (Lk 24,32)

Ézs/Iz 55,10-11 „épp úgy lesz a szavammal is, amely ajkam-

ról fakad: nem tér vissza hozzám eredmény-

telenül.” 

Zsolt 119,17-40 „Nyisd föl szememet, hogy megláthassam,

milyen csodálatos a te törvényed.” 

2Tim 3,14-17 „A teljes Írás Istentôl ihletett” 

Lk 24,28-35 „Jézus…. feltárta elôttük az írásokat” 

A keresztyének Isten Igéjével leginkább a Szentírás olvasá-

sa és a szentségek ünneplése során találkoznak. Amint hû sé -

ge sen hallgatjuk a Szentírás üzenetét, és imádságos lélekkel

olvassuk a Biblia különbözô könyveit, szívünk és gondolata-

ink megnyílnak az Isten Igéjének befogadására. Jézus meg-

ígérte tanítványainak, hogy elküldi a Szent Lelket, hogy meg-

értsék Isten szavát és eljussanak az igazságra. 

A történelem során a keresztyének különbözôképpen

olvasták és értették Isten igéjét. Gyakran arra használták a

Bibliát, hogy egyet nem értésüket hangsúlyozzák, mintsem

hogy a kiengesztelôdés útjait keressék. Korunkban, az egysé-

gért folytatott küzdelem azonban közelebb hozta egymáshoz

a keresztyéneket. Fejlôdésük egyik legfontosabb eszköze a

közös bibliaórákon való részvétel. Az a keresztyén út, amit

ezen az Ökumenikus Imahéten bejárunk és ünneplünk, mé -

lyen gyökerezik a közös igehallgatásban, az együttes megér-

tésben és megélésben. 

Ézsaiás/ Izaiás próféta arra emlékeztet, hogy az eredmé-

nyesen hirdetett Isten szava valóban hatékony és mû kö dô -

képes. Nem tér vissza Istenhez eredménytelenül, hanem

beteljesíti azt a célt, amiért Isten küldte. Ez az üzenet ismét-

lôdik a Timóteushoz intézett szavakban, amint Pál apostol az
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Imádság:
Reménység Istene! Oszd meg velünk tervedet az egyetlen

Egyházról, és gyôzd le kételyeinket. Erôsítsd meg jelenlétedbe

vetett hitünket, hogy mindazok, akik megvallják a Benned való

hitet, közös lélekkel és igazságban imádkozhassanak. Kü lö nös -

kép pen is imádkozunk mindazokért, akik most is kételkednek,

vagy azokért, akiknek életére a veszély és a félelem árnyéka

vetül. Légy velük és add meg nekik vigasztaló jelenlétedet.

kérdések:
1. Hogyan gyôzhetjük le félelmeinket és kételyeinket? 

2. Magatartásunk mennyiben okoz félelmet vagy szoron-

gást másokban? 

3. Elôfordult, hogy félelmeinkkel és kételyeinkkel szembe-

nézve tudtunk tanúskodni Jézusba vetett hitünkrôl,

felülemelkedve ezeken a nehézségeken?

4. Vajon hány keresztyén közösség bátorítja egymást a hit-

ben és reménységben?

8.nap: Tanúságtételvendégszeretettel
Textus:„Van-e itt valami ennivalótok?” (Lk 24,41)

1Móz/Ter 18,1-8 „Én meg hozok egy falat kenyeret, hogy fel-

üdüljetek,” 

Zsolt 146 „Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak,

kenyeret ad az éhezôknek,” 

Róm 14,17-19 „Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, ame-

lyek a békességet és

egymás építését szolgálják.” 

Lk 24,41-48 „Akkor megnyitotta az értelmüket, hogy ért-

sék az Írásokat,” 

Az elektronikus kommunikáció révén egy kicsiny és túl-

terhelt bolygón élô szomszédok lettünk. Csakúgy mint Lukács
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Jób 19,23-27 „…testemben látom meg az Istent” 

Zsolt 63 „Utánad szomjazik lelkem,” 

ApCsel 3,1-10 „…amim van, azt adom neked:” 

Lk 24,36-40 „Azok megrettentek, és félelmükben azt hit-

ték valami szellemet látnak.”

A keresztyének életük és hitük során a kételkedés érzését is

megtapasztalhatják. Ha a keresztyének nem ismerik fel a fel-

támadott Krisztus jelenlétét, elôfordulhat, hogy az együttlét

inkább megerôsíti kételkedéseiket mintsem, hogy eloszlatná

azokat. 

A keresztyének számára kihívás, hogy hitüket akkor is

megôrizzék, amikor nem látják vagy nem érzik Istent, mert

Isten akkor is velük marad. A hit, a remény és a bizalom teszi

lehetôvé, hogy tanúságot tegyenek arról, hogy hitük megha-

ladja saját lehetôségeiket. 

Jób magatartása példa lehet számunkra, mert megpró-

báltatásokat és csapásokat szenvedett el, sôt még vitába is

szállt Istennel. Mindazonáltal, bizakodva és reménykedve

hitte, hogy Isten az ô oldalán marad. Ugyanezt a bizalmat és

meggyôzôdést találjuk Péter és János tetteiben is, amikor a

sánta emberrel találkoznak, amint azt az Apostolok Cse le ke -

deteiben olvashatjuk. A Jézus nevébe vetett hitük segíti ôket,

hogy meggyôzô tanúbizonyságot tegyenek minden je lenlévô

elôtt.

A mai zsoltár egy olyan imádság, amely tükrözi Isten

állandó szeretete iránti mély vágyakozásunkat. Az Ökume-

nikus Imahét találkozásai lehetôséget nyújtanak közössége-

ink számára, hogy növekedjenek közös hitükben, remény-

ségükben és szeretetükben. Tanúságot teszünk Isten min-

den ember iránti állhatatos szeretetérôl és hûségérôl az egy

Egyház iránt, amelybe elhívattunk. Minél többször

teszünk közösen tanúbizonyságot, annál erôsebb lesz saját

üzenetünk.
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Imádság:
Szeretet Istene! e megmutattad nekünk vendégszeretete-

det Krisztusban. Elismerjük, hogy ha a Tôled kapott ajándé-

kainkat megosztjuk másokkal, találkozhatunk Veled. Add áldá-

sodat, hogy eggyé váljunk utunkon, és egymásban felismer-

jünk Téged. Legyünk mi is tanúi a Te vendégszeretetednek és

igazságosságodnak, amint a Te nevedben üdvözöljük az ide-

gent. 

kérdések:
1. Mennyire vagyunk vendégszeretôk? 

2. Környezetében az idegenek és szegények hogyan talál-

nak vendégszeretetre? 

3. Hogyan fejezzük ki hálánkat ha mi élvezzük mások ven-

dégszeretetét? 

4. Felismerjük-e a keresztben Isten teljes szeretetét és ön -

zetlenségét?
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idejében, sokféle nép és közösség kényszerül arra, hogy

elhagyja otthonát, ismeretlen vidékre bolyongjon. A világ nagy

vallásainak hívei új hiteket és kultúrákat hoztak közössége-

inkbe.

Az Ökumenikus Imahét során az egység felé vezetô

közös utunkon megéljük valamennyi egyház vendégszere-

tetét és barátságát. Krisztus arra is felszólít, hogy ne csak

felajánljuk de fogadjuk is el a felebarát vendégszeretetét, aki

a szomszédunk lett. Ha képtelenek vagyunk meglátni Krisz -

tust a másik emberben, akkor Krisztust sem leszünk képe-

sek felismerni.

A Mózes elsô/Teremtés könyvébôl választott történet

bemutatja, hogy hogyan ismeri fel és fogadja be Ábrahám az

Istent azáltal, hogy vendégszeretettel megnyitja otthonának

ajtaját az idegenek elôtt. 

A minden teremtmények Istene ott áll a bebörtönzött, a

vak és az idegen mellett is. A mai Zsoltár hálaadás Isten

örökkévaló hûségéért és mindazért, amit értünk tett. A Ró -

mai akhoz írt levélbôl választott igeszakasz arra emlékeztet,

hogy Isten országa eljön az igazságosság, a békesség valamint

a Szentlélekben való örvendezés által.

A feltámadott Krisztus összegyûjti tanítványait, együtt

étkezik velük, akik aztán újra felismerik ôt. Emlékezteti ôket,

hogy mit is mondott az Írás Róla, és elmagyarázza nekik, hogy

korábban mit nem értettek meg. Ezáltal megszabadítja ôket

kétkedéseiktôl, és elküldi ôket, hogy tanúságtevôi legyenek

mindezeknek. Találkozásaik által képessé teszi ôket arra, hogy

befogadják békességét – ami a feltámadott Úr új világának az

ajándéka – és egyúttal jelenti az igazságosságot és a törôdést

az elnyomottak és az éhezôk számára. A történelem során a

mai keresztyének sokszor úgy találkoztak a feltámadott Úrral,

hogy hitben másokat szolgáltak, vagy ôk kaptak gondosko-

dást. Így mi is megtapasztalhatjuk Krisztus jelenlétét, amikor

életünket és talentumainkat másokkal megosztjuk.
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Már nekem is volt részem a gyászban és a reménytelenségben. 

Éreztem már a súlyát annak a kônek, amely összetör minden

reményt és elzár engem Istentôl, embertôl. 

1. Hang De mi vagyunk azok, és nem Isten, akik a köveket

mozgatják.

Lassanként visszatér a fény. 

Krisztus felfedi magát egy barát szeretetében, 

egy szomszéd vendégszeretetében,

egy idegen kedvességében.

2. Hang Szükséges a halál mielôtt megtörténik a feltámadás.

Én már láttam ilyet:

(felsorolások vagy személyes bizonyságtételek hangzanak el)

Mindketten Tanúi vagyunk ezeknek a dolgoknak.

Mindnyájan Imádkozunk mindazokért, akiknek a reményte-

lenség köve tart fogságban. 

Köszönetet mondunk mindazokért, akik már életükben meg-

tapasztalták a feltámadás csodáját.

Magasztaljuk Istent a feltámadott Krisztus dicsôségéért, aki az

örök élet biztos és kétségtelen reményét nyújtja nekünk. 

2. Jelenet: Egy nagy mesekönyv vagy fényképek kerülnek az
asztalra. Ezalatt zene szól. 

1. Hang ‘Mirôl beszélgettek egymással útközben?’

2. Hang Kedvelem a valós párbeszédet. Már kinôttem a plety-

kálkodásból.

Én már csak igaz dolgokat mondok. 

Meghallgatok másokat, még akkor is ha az fájdalmas. 

Részese tudok lenni a szomszédom történetének. 

1. Hang Köszönjük Istennek a kommunikáció ajándékát – 

a személyes beszélgetést, a telefont, a rádiót, a televíziót és a

világhálót. 

Köszönünk Istennek mindent, ami összekapcsol minket és

lehetôvé teszi, hogy egymással kapcsolatot teremtsünk.

Köszönjük Istennek Szent Lelkét. 
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Feltámadott Krisztus
Úgy amint együtt utaztál két társaddal, az emmauszi úton

Utazz velünk a mi hit felé tartó utunkon.

Amint utunk során emberekkel találkozunk 

adj nekünk könyörületet, hogy mások történeteit meg tudjuk

hallgatni, 

türelmet, hogy el tudjuk magyarázni, azt ami számunkra

egyértelmûnek tûnik, 

és bátorságot, hogy sebezhetôvé tegyük önmagunkat, 

azért, hogy rajtunk keresztül mások is megtapasztalhassanak

Téged 

mi pedig felfedezhessünk Téged rajtuk keresztül.

Ámen.

(Lindsey Sanderson)

Azbizonyságtételimádságaésmeditációja
Az alábbiak jelképekkel és jelenetekkel segítik az istentisz-

teleti összejövetelek megértését. Ezek egészében vagy részle-

teiben alkalmazhatóak az istentiszteletek során. 

Jelképek: Nagy kô, mesekönyv képekkel/fotókkal, földgömb,
a Apostoli Hitvallás vagy más hitvallási irat, kereszt vagy
feszület, Biblia, egy kártyalapra felírt nagy kérdôjel és egy
kenyér. 

Az imádság megfelelô szakaszainál az oda illô szimbólu-

mokat egy mindenki által jól látható helyre helyezzük – ez

lehet az összegyûltek elôtt felállított oltár vagy asztal. A szim-

bólumokat ki is lehet vetíteni. 

1. Jelenet: Egy nagy kô kerül az asztalra. Ezalatt szól a zene.
1. Hang ’Miért keresitek a holtak között az élôt?’

2. Hang Én tudom mit jelent elveszíteni valakit. 
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(felsorolások vagy személyes bizonyságtételek hangzanak el)

Mindketten Tanúi vagyunk ezeknek a dolgoknak.

Mindannyian Imádkozunk mindazokért, akik szenvedések

között élnek.

Köszönetet mondunk a nemzetközi segélyszervezetekért, a sür-

gôsségi szolgálatokért és azokért, akik magánszemélyként sze-

mélyes áldozatot hoznak azért, hogy felebarátainkon segítsenek. 

Magasztaljuk Istent, az imádság ajándékáért és erejéért – 

mert egyvalami mindig van, amit tehetünk – imádkozhatunk. 

4. Jelenet: Az Apostoli Hitvallás vagy a hit más kinyilatkozta-
tása (zászló vagy bármilyen más vizuális eszköz)
kerül az asztalra. Ezalatt zene szól. 

1. Hang ‘Mi történt?’

2. Hang A hitem drága nekem. 

A legnagyobb megpróbáltatások közepette is ragaszkodtam

hozzá.

Nélküle nem tudom elképzelni az életemet.

Ezt a hitet akarom a gyermekeim számára is.

1. Hang Nem háríthatjuk a felelôsséget másokra. Arra va -

gyunk hivatottak, hogy hitünkrôl tanúbizonyságot tegyünk. A

történelem során férfiak és nôk terjesztették Isten Igéjét és a

sötét helyek világossá lettek. 

2. Hang Ezen a helyen emlékezünk mindazokra, akik hitün-

ket erôsítették. (felsorolások vagy személyes bizonyságtételek

hangzanak el) 

Mindketten Tanúi vagyunk ezeknek a dolgoknak.

Mindannyian Imádkozunk mindazokért, akik védelmezik a

Krisztus-hitet, még akkor is amikor gúnyolódással, üldözte-

téssel vagy halállal kell szembenézniük. Köszönetet mondunk

mindazokért, akik hatással voltak ránk. És a csendben köszö-

netet mondunk hitünkhöz kapcsolódó dolgokért, amelyek so -

kat jelentenek nekünk. (csend)

Magasztaljuk Istent örökkévaló hûségéért. (Ámen)
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2. Hang Mi vagyunk saját történeteink.

Hallottam olyan történeteket, amelyek életeket változtattak

meg

(felsorolások vagy személyes bizonyságtételek hangzanak el)

Mindketten Tanúi vagyunk ezeknek a dolgoknak.

Mindannyian Imádkozunk mindazokért, akik jelentéktelen

dolgokról beszélnek. 

Köszönetet mondunk mindazokért, akik megosztották má -

sokkal a gyógyítással, megbocsátással és megbékéléssel kap-

csolatos tapasztalatikat. 

Magasztaljuk Istent, az Ô szeretetének átformáló erejéért és

imádkozzunk azért, hogy egy napon Krisztus és saját történe-

tünk eggyé válhasson. 

3. Jelenet: Egy nagy földgömb kerül az asztalra. Ezalatt zene
szól.. 

1. Hang ‘Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem

tudod mi történt ott ezekben a napokban?’

2. Hang Tudomásom van azokról a természeti katasztrófák-

ról, amelyek a világ másik végén történnek. Ennek ellenére

nem veszem észre, ha felebarátom valaminek az elvesztése

miatt szenved és nem tudom, hogy mit ünnepelnek a közvet-

len szomszédságomban.

1. Hang Idônként arra vagyunk hivatottak, hogy csendben

maradjunk. Ha szemünket nyitva tartjuk és figyelmesen hall-

gatunk, megtaláljuk Krisztust másokban. 

Ha pedig magunkba nézünk, megtaláljuk Krisztust saját

magunkban. 

És ha nyitottak vagyunk a kihívások iránt és készek a sebez-

hetôség, akkor a Szentlélek megmutatja, hogy Isten hová akar

állítani. 

2. Hang Isten minden helyzetben jelen van. Istennek senki

sem idegen.

Láttam Istent munkálkodni nagyban és kicsiben
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2. Hang Én nem olvasom elég gyakran a Bibliámat. De van-

nak mégis olyan féltve ôrzött szakaszok és mondások, ame-

lyek mélyen rögzôdtek bennem. És ha nem várt pillanatok-

ban, egyedül vagy mások társaságában, valami történik velem,

akkor megértem ezeket a szavakat, úgy mint ahogy még soha.

Vajon ez az amit látomásnak nevezünk?

1. Hang Isten számtalan módon mutatja meg akaratát. Nem

kell azért küzdenünk a látomásért – a Szentlélek felnyitja majd

szemünket és értelmünket, amikor annak eljön az ideje. És

azok, akiket Isten profétává emel, a tegnap fényében értelmet

adnak a mának, és a jövôbe mutatnak. 

2. Hang A látomás középpontjában a szeretet áll. Éreztem,

amint a szívem megtelik szenvedéllyel. (felsorolások vagy sze-

mélyes bizonyságtételek hangzanak el)

Mindketten Tanúi vagyunk ezeknek a dolgoknak.

Mindannyian Imádkozunk mindazokért, akiknek szíve rideg.

És azokért, akik úgy gondolják már mindent láttak. Kö szö -

netet mondunk a múltbéli és jövôbeni prófétákért. akik meg-

osztják velünk mindazt, amit Isten feltárt elôttük. Köszönetet

mondunk mindazokért, akiknek Krisztus iránti szenvedélye

igazságosságot és szabadságot hozott az elnyomottaknak.

Magasztaljuk Istent azokért az egyszerû emberekért is, akik

élô jelenései az Ô Igéjének. (Ámen)

7. Jelenet: Egy lapra felírt nagy kérdôjel kerül az asztalra.
Ezalatt zene szól. 

1. Hang ‘Miért rémültetek meg, és miért támad kétség a szí-

vetekben?’

2. Hang Irigylem azokat, akik sohasem kételkednek. Sze ret -

nem, ha én is mindig olyan biztos lehetnék a dolgomban. De

történnek velem is és másokkal is olyan dolgok, amelyek meg-

kérdôjelezik a Te erôdet ó Istenem. És minden temetés, ame-

lyen részt veszek arra sarkall, hogy még egyszer végigjárjam

az Emmaus-i utat.
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5. Jelenet: Egy nagy kereszt vagy feszület kerül az asztalra.
Ezalatt zene szól. 

1. Hang Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és

így megdicsôülnie? ‘

2. Hang Láttam az emberek egymás iránti embertelenségét –

férfiakban, nôkben és gyermekkort éppen csak elhagyókban.

Végignéztem egy szerettem szenvedését és képtelen voltam

segíteni keresztjének hordozásában. Néha sírok, miért Iste -

nem, miért?

1. Hang Sokféle szenvedés létezik. A háború, a terrorizmus az

emberi kegyetlenség arra emlékeztetnek, hogy megvan a ha -

tal munk ahhoz, hogy bármely kimondott szót valósággá vál-

toztassunk: Gyôzôdjünk meg arról is, hogy így van ez a sze-

retet szavunkkal is. A betegek és a gyászolók szenvedéseit

megállítani nem tudjuk, de átélhetjük fájdalmukat és szeretet-

teljes részvétünk által enyhíthetjük azt. 

2. Hang Krisztus vérrel megpecsételt Keresztjén terem a

hûség, a megbocsátás és a szeretet. Én ismerem ezen termés

gyümölcseit. (felsorolások vagy személyes bizonyságtételek

hangzanak el)

Mindketten Tanúi vagyunk ezeknek a dolgoknak.

Mindannyian Imádkozunk mindazokért, akik mások miatt

szenvednek. És imádkozunk azokért is, akik ezt a szenvedést

okozzák. Köszönetet mondunk mindazokért, akik szeretetü-

ket tettekben fejezik ki és elmennek oda is ahová még az

angyalok is félnek belépni. Imádkozunk mindazokért akik

betegek, és azokért akik törôdnek velük, és azokért akik a halál

felé tartanak. Magasztaljuk Istent azon ígéretéért, amely sze-

rint sem az életben sem pedig a halálban nincs ami elválaszt-

hat bennünket Isten szeretetétôl. (Ámen)

6. Jelenet: Egy Biblia kerül az asztalra. Ezalatt zene szól. 
1. Hang ‘Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az

úton, amikor feltárta elôttünk az Írásokat?’
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nek vendégszeretetben. Köszönetet mondunk mindazokért,

akiknek idejüket, tehetségüket, erôforrásaikat, és saját magu-

kat adják oda azért, hogy megerôsítsék a Krisztust másokban.

Magasztaljuk Istent Krisztus dicsôségért a kereszten, aki min-

denkit meghívott Jézushoz, hogy együtt lehessenek részesei

az Ô lakomájának. (Ámen)

áldás
Legyen a mindenható Isten köztetek. 

Támogasson titeket jövet és menet. 

Legyen Mária Fia szívetekhez közel.

A Szentlélek ereje töltsön el. 

Ámen.

(Carol Ford)
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1. Hang Minden bátorságot és bizalmat követel, még ha kétel-

kedünk is. Készen kell állnunk az utazásra. A közöny, az ön -

elé gültség és az önzés a hittel állnak szemben és nem a hitet-

lenséggel. Kövesd Krisztus útját. Imádkozz Istenhez, dicsôítsd

Ôt és szeresd felebarátodat úgy amint magadat. Mert a kétke-

dô kérdéseinkre a választ a szeretet tettei adják meg. 

2. Hang Csak a hit által elevenedhetnek meg a kérdéseket. A

hit hihetetlen áttöréseit tapasztalhattam már meg. (felsorolá-

sok vagy személyes bizonyságtételek hangzanak el)

Mindketten Tanúi vagyunk ezeknek a dolgoknak.

Mindannyian Imádkozunk mindazokért, akik szüntelen féle-

lemben élnek. És imádkozunk azokért, akiket megnyomorí-

tott saját bizonytalanságuk. Köszönetet mondunk mindazo-

kért, akiknek a hitben való ereje megtart és bátorít másokat a

csapások közepette is. Magasztaljuk Istent Jézusba vetett hi -

tün kért, mert amikor gonosz szellemektôl rettenünk meg,

akkor is felfedezhetjük, hogy Jézus él. (Ámen)

8. Jelenet: Egy nagy vekni kenyér kerül az asztalra. Ezalatt
zene szól. 

1. Hang ‘Van-e itt valami ennivalótok?’

2. Hang Éhes voltam, ennem adtatok. Nem élhetek csak

kenyéren. De nem élhetek nélküle sem.

1. Hang Isten Igéjének sáfárai vagyunk. Egy közös kenyéren

osztozunk. Mindannyiunknak jut elegendô. Csak vendégsze-

retetre van szükségünk. Mert minden megszületett ember-

életnek van helye az asztal körül. 

2. Hang A vendégszeretet helyet teremt ott, ahol arra van

szükség, hogy mindenki enni kapjon. Találkoztam már a ven-

dégszeretetnek olyan megnyilvánulásaival, amelyek már éle tet

is változtattak. (felsorolások vagy személyes bizonyságtételek

hangzanak el)

Mindketten Tanúi vagyunk ezeknek a dolgoknak.

Mindannyian Imádkozunk mindazokért, akik nem részesül-
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Aközbeesôévek
Az 1940-es évektôl napjainkig 3 sajátos fonal húzódott végig

Skócia ökumenikus palettáján.

Teológia kutatás
Az úgynevezett Püspöki jelentéstôl kezdve (anglikán- pres-

biteriánus riport 1956-ban), a majd 30 évig tartó, 6 skót egy-

ház részvételével folyó Multilaterális Megbeszéléseken keresz-

tül (1967-1994), egészen a Skót Egyházak a Keresztény Egy -

ségért kezdeményezéséig (SCIFU 1996-2003), az egyházak

nagyon sok tantétellel foglalkoztak. Ez a felekezetek közötti

jobb megértést eredményezte, és annak felfedezését, hogy az

egyházak között sok teológiai megegyezés van.

Az a tény, hogy a teológiai munka nem hozta létre az egy-

ség mindenki által elfogadható változatát - nem az egyházak

közötti bármilyen kibékíthetetlen ellentéten alapul, hanem fel-

ismerték, hogy az egység több, mint valami nagyszabású terv

létrehozása. Ez annak elfogadásában rejlik, hogy az egység

lehetséges a különbözôségekben is.

Gyakorlati együttmûködés
Az 1950-es évek során két országos testület jött létre, ame-

lyek nagy lendülettel és jövôképpel láttak munkához.

Az 1960-as évek elejére ez a törekvés a Skót Egyházak

Házának megnyitásában öltött testet Dunblane-ben. Ez egy

olyan konferencia és lelkigyakorlatos központ, amelyet az egy-

házak közösen tartanak fenn. Itt tanultak meg együtt növe-

kedni annak érdekében, hogy Skóciát jobban szolgálják.

1962-re létrejött a Skót Egyházak Tanácsa, amelynek a

legtöbb nem-katolikus egyház, valamint számos kapcsolódó

ökumenikus csoport és szervezet volt a tagja.

Ennek létrejötte sok, országos tevékenységhez vezetett -

pl. böjti kurzusok, ifjúsági munka, missziós feladatok a közös-

ségekben, amelyek nemsokára gombamód szaporodtak a helyi
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ökuMEnIkusHELyzETskóCIáBAn1910-2010

1910-ben Edinburgh volt a bölcsôje az újkori ökumenikus

mozgalomnak, de vajon miért is éppen Edinburgh? Skó ci á -

ban, intellektuálisan és kulturálisan is nagy hagyománya van

a nemzetköziségnek, ami egészen a kelta missziókig nyúlik

vissza. Ezt a nemzetközi látásmódot támogatták a skót teoló-

gusok és egyházi vezetôk is. Ehhez párosult még a 19. száza-

di skót protestantizmus erôs missziói lelkülete, amely az

evangelizáció mellett a Brit Birodalom gazdasági terjeszkedé-

sének átalakításával is törôdött. A misszió iránti elkötelezett-

ség vezette az egyházakat arra, hogy maguk támogassák a

Világmissziói Kon fe ren ciát, mintsem a missziói társaságokra

hagyják azt. Végül pedig Skócia gyors változásokat élt át az

egyházban és a társadalomban is, ami ösztönözte szélesebb

látókörük kialakulását.

2000-ben John Pobee (Ghana) ellátogatott Skóciába és

arra ösztönözte a keresztény vezetôket, hogy tartsák meg

1910-es Edinburgh-i Világmissziói Konferencia százéves

évfordulóját. Az elkövetkezô években a misszió elkötelezettje-

inek egyre táguló köre ismerte fel, hogy 2010 nagy lehetôsé-

geket rejt, és hogy együttmûködô cselekvésre van szükség. 

2005-ben egy nemzetközi találkozót tartottak Edinburgh-

ben, amelyen a 21. századi misszióval kapcsolatos központi

kérdések merültek fel: a misszió megalapozása, a misszió más

vallások összefüggésében, a misszió és annak kapcsolata a

poszt-modern világgal és a hatalommal, a missziói elkötelezô-

dés formái, a teológiai oktatás, a kortárs keresztény közössé-

gek, misszió és egység és a misszió spiritualitása.

Felismerték, hogy a százéves évforduló méltó megün-

nepléséhez kell egy „gyújtószikra”, és ezt fogják fellobban-

tani Edinburgh-ben 2010 június 2 és 6 között. Az edin-

burgh-i munka koordinálása honlapon keresztül történik:

www.edinburgh2010.org
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azonosítottak, de a skót mintás szövet ma is élô hagyomány.

Sokféle céllal, és különféle szervezetek számára tervezik ôket. A

skót mintás szövetnek van egy alapszíne, amire a vízszintes és

függôleges vonalakat fektetik. A “háttér” az, amirôl eddig be -

széltünk, ezután pedig következnek a “függôleges és vízszintes

vonalak”. Ezek mutatják meg azt, hogy az egyházak ho gyan

dolgoznak maguk között és a szélesebb társadalomban. 

vízszintes vonalak – az egyházak közösen keresik az
egységet

A skót református Egyház és a római Katolikus Egyház
Közös Teológiai Bizottsága

Ez a kétoldalú párbeszéd az áldások gazdag forrásának

bizonyult. A legutóbbi dokumentum címe: ”A keresztség:
Katolikus és református”, amely összefoglalja, hogyan értik

egyre jobban a közös keresztséget, valamint további gondol-

kodásra is hív, hogy mit jelent ez az egyház mai missziója szá-

mára. Ez a Közös Bizottság az ökumenikus teológiai párbe-

széd pozitív példája, amely megmutatja, hogy egyének és in -

tézmények is hajlandók komolyan egymásra figyelni. A Kö zös

Bizottság jelenleg a gyógyító történelmi emlékezéssel és a

megszentelôdés dogmájával foglalkozik.

Anglikán, Metodista, Brit Egyesült református Egyházak
A két nagy skót egyház Egységkezdeményezése után há -

rom kisebb felekezet arra a közös elhatározásra jutott, hogy

együtt fedezik fel a munka, a szolgálat és tanúságtétel külön-

bözô módjait. 

Így születtek meg a párbeszédek. A skóciai Anglikán

Egyház, a Metodista Egyház, és a Brit Egyesült Református

Egyház képviselôi évente kétszer találkoznak, hogy olyan te -

rü leteket találjanak, ahol nemzeti és helyi szinten is együtt

tudunk munkálkodni. Olyan területekre gondolnak, ahol nem

49

egyházak tanácsaival együtt egész Skóciában. Együtt mû köd -

tek az istentiszteleti életben és közös programokat szerveztek. 

1986-ban az Egyesült Királyság szerte megrendezett nagy-

böjti lelkigyakorlat és tanulmányi munka volt az elômozdító-

ja az “egység új eszközeinek”, amelyhez elôször csatlakozott a

Római Katolikus Egyház is. Így jött létre az ACTS szervezet

1990-ben (Action for Churches Together in Scotland).

A prófétai hang
Ezzel a harmadik úttal a legnehezebb élnie az egyházak-

nak. Enélkül azonban az ökumené elvesztené saját lényegét.

Amint az Egyházak közelebb kerültek egymáshoz, az ökume-

né létrehozta saját prófétai tevékenységét. A skót Keresztény
segélyszervezet tükrözte munkájában a világ éhezôivel való

együttérzést, de megszólaltatta a tiltakozás szavait is a világ

igazságtalanságaival szemben. Az Iona Közösség, amely min-

dig is ökumenikus elkötelezettségû volt, nyíltan kérdôre vonta

az Egyházakat és a világot a szétszakadozottság és igazságta-

lanságok miatt. Jelentôs prófétai pillanatnak tekinthetjük pél-

dául, amikor 1982-ben II. János Pál pápa ezt mondta skóciai

látogatásakor: „Haladjunk tovább együtt az úton, mint zarán-

dokok, kéz a kézben!”

Az elmúlt évek ökumenéje a vallások közötti kapcsolatok-

ká szélesedett, és az eddiginél sokkal szekulárisabb, multikul-

turális társadalomban való keresztény tanúságtétellé bôvült. A

skót ökumené története azt bizonyította, hogy ahhoz, hogy

hatékonyan tudjunk szembesülni a kihívásokkal, ahhoz az

említett szálakat (teológiai kutatás, gyakorlati együttmûködés,

prófétai hang) – egyben kell tartanunk. Nem lehet választani

közöttük. Mert csak ha kölcsönhatásban vannak egymással,

akkor jön létre az a teológia, az az együttmûködés, az a prófé-

tai hang, amit az ökumenikus elkötelezettség megkövetel. 

A skót mintájú gyapjúszövet Skócia egyik kincse. Ere -

detileg minden mintát egy bizonyos “klánnal” vagy családdal
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meglátásukkal. Azonban azt is ôszintén és nyíltan vállalják, ha

a véleményeik különböznek.

Az Egyházak és a Nemzeti Párbeszéd
Tizenkét Skót Egyház vezetôi és képviselôi fogadták el a

skót kormány meghívását a “nemzeti párbeszéd”-en való rész-

vételre, amely az ország jövôjét volt hivatott megvitatni. A

csoport a következô nyilatkozatot tette: „Felismertük, hogy az

Egyház ugyanúgy úton van, mint nemzetünk. Mindannyian

azért küzdünk, hogy eljussunk oda, ahol lennünk kell. Az egy-

házban – csakúgy, mint nemzetünkben és közösségeinkben –

arra törekszünk, hogy a következô keresztény értékek jelle-

mezzék közös életünket Skóciában.

- Olyan nemzetet szeretnénk, amelyet az Isten és minden

ember iránti szeretet elvei formálnak. 

- Olyan nemzetet szeretnénk, amely minden ember szá-

mára biztosítja a méltóságot, és az igazságosságot.

- Olyan nemzetet szeretnénk, amely támogatja a hûséget a

személyes és közösségi kapcsolatokban.

- Olyan nemzetet szeretnénk, amely gondoskodásban feje-

zi ki együttérzését a gyengékkel és a társadalom peremé-

re szorultakkal.

- Olyan társadalmat szeretnénk, amelyben mindenkit

meghallgatnak. 

- Legyünk olyan nép, akik kevésbé törôdnek saját jólétük-

kel, mint másokéval. 

- Legyünk olyan nemzet, amelyben mindenki teljes életet

élhet. 

- Legyünk olyan nemzet, amely bátran fogadja mindazok

egyedi hozzájárulását, akik a megújuló Skócia létrejöttén

fáradoznak.

- Legyünk olyan állam, amely atyáskodás nélkül segíti elô

minden polgára jólétét. 

Számunkra ezek az értékek Jézusban gyökereznek, és sok-
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szükséges külön-külön végezni a munkát. Örömmel veszik

észre, hogy a felelôs emberek egyre inkább elismerik, hogyan

növekedhet az együttmûködés, például az oktatás, és képzés

területén. Együttmûködésük, élô kapcsolatuk nagy ökumeni-

kus lehetôségeket rejt magában.

Az etnikai-kisebbségi keresztényekkel való kapcsolat fej-
lesztése

2007-ben a skót egyházak megemlékeztek a rabszolga-

kereskedelem eltörlésének 200 éves évfordulójáról. Ez az ese-

mény segített közelebbi kapcsolatot kialakítani a hagyomá-

nyos egyházak és a etnikai-kisebbségben élô keresztények

növekvô csoportja között. 

A Skót Egyházak a Faji Igazságosságért Csoportnak most

már az Afrikai Egyházakból és az Ázsiai Keresztény testvérek

közül is vannak képviselôi. A kisebbségi keresztény testvérek

testületbe tömörülnek, hogy erôsítsék az egymással, a törté-

nelmi egyházakkal, és az Ökumenikus Tanáccsal való kapcso-

latot.

Függôlegesvonalak–hogyanvesznekrésztazegyházaka
skóttársadalomban

Az egyházak és a parlament
A Skót Egyházak Parlamenti Irodája az egyházak társadal-

mi és politikai elkötelezettségébôl nôtt ki abban a folyamatban,

amely életre hívta a Skót Parlamentet. Miután rájöttek arra,

hogy közösen tudnak fellépni ezen a területen, az egyházak fel-

állították a Parlamenti Irodát (SCPO). Feladata, hogy elôsegít-

se a Parlamenttel és a Kormánnyal való lehetô leghatékonyabb

együttmûködést – pártpolitikától mentesen – biztosítsa a pár-

beszédet, és tegye az egyházak hangját hallhatóvá.

Világos, hogy az Egyházak akkor a leghatékonyabbak, ha

EGY hangon tudnak megszólalni Skócia közös javát munkáló
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AkRIszTus-HívôkEgysÉgÉÉRT
MEgTARTOTTIMAHETEkTÉMáI1968-2010

1968 volt az az esz ten dõ, ami kor elõ ször ké szí tett kö zös hi va -

ta los do ku men tu mot az EVT Hit és Egy ház szer ve zet Bi zott sá ga,

va la mint a Ke resz tény Egy ség Elõ moz dí tá sá nak Pá pai Ta ná csa.

1968 Di csõ sé gé nek ma gasz ta lá sa – Ef 1,14

1969 Sza bad ság ra va gyunk elhíva – Gal 5,13

1970 Is ten mun ka tár sai va gyunk – 1Kor 3,9

1971 A Szent lé lek kö zös sé ge – 2Kor 13,13

1972 Új pa ran cso la tot adok nék tek – Jn 13,34

1973 Urunk, ta níts min ket imád koz ni – Lk 11,1

1974 Min den nyelv vall ja, hogy Jé zus Krisz tus Úr 

– Fil 2,1–13

1975 Is ten szán dé ka: Krisz tus ban egy be fog lal min de ne ket

– Ef 1,3-10

1976 Is ten gyer me kei le gyünk, vagy az a hi va tá sunk, hogy

le gyünk, amik va gyunk – 1Jn 3,2

1977 A re mény ség nem csal meg töb bé – Róm 5,1–5

1978 Nem vagy tok ide ge nek – Ef 2,13–22

1979 Szol gál ja tok egy más nak Is ten di csõ sé gé re 

– 1Pt 4,7–11

1980 Jöj jön el a Te or szá god! – Mt 6,10

1981 Egy Lé lek – sok aján dék – egy test – 1Kor 12,3–13

1982 Hogy meg ta lál ják haj lé ku kat ná lad, Urunk 

– Zsolt 84,5

1983 Jé zus Krisz tus a vi lág éle te – 1Jn 1,1–4

1984 Az a hi va tá sunk: le gyünk egyek Urunk ke reszt je ál -

tal – 1Kor 2,2; Kol 1,20

1985 Ha lál ból az élet re Krisz tus sal – Ef 2,4–7

1986 Ta nú im lesz tek ApCsel 1, 6–8

1987 Krisz tus ban egyek – új te rem tés – 2Kor 6,17

1988 Is ten sze re te te el ûzi a fé lel met – 1Jn 4, 18
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szor egészen különösen alakították Skócia történelmét az

évek során. Azt tapasztaltuk, hogy ahol ezek szerint élnek, és

ezeket gyakorolják, ott a másvallásúak, vagy nem hívôk között

is visszhangra találnak keresztény értékeink.

“Utcalelkészek”
Az “Utcalelkészek” olyan missziói kezdeményezés, amely

Skócia szerte terjed. A helyi gyülekezetek jól képzett, önkéntes

utcalelkész csapata áll rendelkezésre a városközpontban késô

éjjelig, hogy tanácsot, gyakorlati támogatást ajánljanak fel a

körülöttük lévô embereknek.

„Találkozunk, beszélgetünk, foglalkozunk az emberekkel.

Meghallgatjuk ôket, támogatjuk ôket, és gyakorlati segítséget

is adunk. Ez jelentheti egy magányos lány elkísérését a taxi-

hoz, bátorítását annak, aki fenyegetve érzi magát, vagy azok

meghallgatását, akiknek szükségük van arra, hogy tudják:

valaki törôdik velük – mondja James Duce, az Aberdeen-i

Belvárosi Gyülekezetbôl. Aberdeen volt az elsô skót város,

amelyben ez a szolgálati ág elindult.”
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nÉHányJELEnTõsAdAT
AzIMAHETEkTöRTÉnETÉBõL

1740 kö rül Skó ci á ban is me re tes egy olyan pün kös di moz ga -

lom, amely Észak-Ame ri ká ból in dult és cé lul tûz te ki

az imád ko zást min den egy ház ért, min den egy ház zal

együtt.

1820 James Haldane Stewart tisz te le tes ki ad ja ja vas la ta it „A

ke resz té nyek ál ta lá nos egy sé ge és a Szent lé lek ki ára dá -

sa” cím mel.

1846 Meg ala kul az Evan gé li u mi Aliánsz. Öt ven fe le ke zet bõl

921 részt ve võ gyûlt ös  sze Lon don ban. Be ve zet ték

a min den év el sõ tel jes he té ben ren de zen dõ ima he tet

a Krisz tus ban hí võk egy sé gé ért.

1867 Az ang li kán püs pö kök el sõ Lambeth Kon fe ren ci á ját

tart ják. A kon fe ren cia ha tá ro za ta i nak be ve ze tõ jé ben

hang sú lyoz zák az egy sé gért va ló imád ság fon tos sá gát.

1886 Ma gya ror szá gon elõ ször hir det nek meg Ima he tet.

A Kál vin Té ri Re for má tus Gyü le ke zet Baldácsi ter mé -

be hív ják a részt ve võ ket.

1894 XIII. Leó pá pa szor gal maz za az „egy sé gért imanyol-

cad” gya kor lá sát a pün kös di ün nep kör ke re té ben.

1908 Meg tart ják a Paul Wattson ka to li kus lel kész ál tal kez -

de mé nye zett egy sé gért hir de tett imanyolcadot.

1926 A Hit és Egy ház szer ve zet Moz ga lom el in dít ja a „Ja vas -

la tok a ke resz tyén egy sé gért foly ta tott imanyolcad

megtartására“ cí mû fel hí vá sá nak ter jesz té sét.

1935 Paul Couturier fran cia ab bé szót emel az egye te mes

ima hét a Krisz tus-hí võk egy sé gé ért meg tar tá sa ér de -

ké ben. A hí vek Krisz tus vég aka ra ta ér tel mé ben imád -

koz za nak együtt.

1958 A lyo ni Uni té Chrétienne köz pont ja és az Egy há zak Vi -

lág ta ná csa Hit és Egy ház szer ve zet Bi zott sá ga együtt

kez di meg az ima hét anya gá nak kö zös elõ ké szí té sét.
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1989 Kö zös sé get épí tünk, egy test va gyunk a Krisz tus ban

– Róm 12,5–6

1990 Hogy mind nyá jan egyek le gye nek… hogy el hig  gye a

vi lág – Jn 17,21

1991 Di csér jé tek az Urat min den nem ze tek – Zsolt 117;

Róm 15,5–13

1992 Men je tek el, ve le tek va gyok min den kor 

– Mt 28,16–20

1993 A krisz tu si egy sé gért: te rem jé tek a Lé lek gyü möl csét

– Gal 5,22–23

1994 Is ten né pe fel ada ta, hogy egy le gyen szí vé ben és gon -

do la ta i ban – ApCsel 4,23–27 

1995 Koinónia: kö zös ség Is ten nel és egy más sal 

– Jn 15,1–17

1996 Íme, az aj tó elõtt ál lok és zör ge tek – Jel 3,14–22

1997 Krisz tu sért ké rünk, bé kül je tek meg és en gesz te lõd je -

tek ki Is ten nel – 2Kor 5,16–21

1998 Gyön ge sé günk ben is se gít sé gül si et a Lé lek

– Róm 8,26

1999 Õ majd ve lük la kik, õk pe dig né pé vé lesz nek 

– Jel 21,3

2000 Ál dott le gyen az Is ten, aki meg ál dott ben nün ket

Krisz tus ban Ef 1, 3

2001 Én va gyok az út, az igaz ság és az élet – Jn 14,6

2002 Ná lad van az élet for rá sa – Zsolt 36,10

2003 Ez a kin csünk cse rép edény ben van – 2Kor 4,7

2004 Az én bé kes sé ge met adom nek tek – Jn 14,27

2005 Krisz tus az egy ház egyet len fun da men tu ma 

– 1Kor 3,1-23

2006 Mert ahol ket ten vagy hár man ös  sze gyûl nek az én

ne vem ben: ott va gyok kö zöt tük. – Mt 18,20

2007 ... a süketeket is hallóvá teszi, a némákat is be szé lõvé.

– Mk 7.37

2008 ... szüntelenül imádkozzatok! – 1Thessz 5,17
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1964 A II. Va ti ká ni Zsi nat öku me niz mus ról szó ló dek ré tu -

ma hang sú lyoz za, hogy az öku me ni kus moz ga lom

lel ke az imád ság és egyút tal szor gal maz za az ima hét

rend sze res meg tar tá sát.

1966 Az Egy há zak Vi lág ta ná csa Hit és Egy ház szer ve zet Bi -

zott sá ga és a va ti ká ni Ke resz tény Egy ség Elõ mozdí -

tá sá nak Pá pai Ta ná csa kö zö sen kez di meg az ima hét

szö ve gé nek elõ ké szí té sét.

1968 A kö zö sen ké szí tett imaheti anyag hi va ta los hasz ná -

lat ba vé tel ének el sõ esz ten de je.

1975 Az imaheti kö zös anya got el sõ íz ben ké szí ti egy he lyi

öku me ni kus cso port Auszt rá li á ban.

1995 II. Já nos Pál pá pa Ut unum sint kez de tû kör le ve lé ben

ál lást fog lal az öku me niz mus mel lett, ame lyet bel sõ

szük ség sze rû ség nek és vis  sza for dít ha tat lan fo lya -

mat nak ne vez.

1997 Graz ban a II. Eu ró pai Öku me ni kus Nagy gyû lés he -

lyes li és szor gal maz za az ima hét rend sze res meg tar -

tá sát.

1998 Öt ven éves az Egy há zak Vi lág ta ná csa, eb bõl az al -

ka lom ból a zim bab wei Hararéban tar tot ták a ju bi le -

u mi vi lág gyû lést. Feb ru ár ban ma gyar ál lás fog la lás

is szü le tett a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus

Ta ná csa ün ne pi ülé sén, ame lyen a Ka to li kus Egy -

ház kép vi se lõi meg fi gye lõ ként vet tek részt. Kö zö -

sen hív ták fel a ha zai egy há za kat a krisz tus hí võk

egy sé gé nek mun ká lá sá ra és a kö zös ima he tek meg -

tar tá sá ra.

2004 Meg egye zés szü le tett, hogy az ima hét anya gát kö zö -

sen pub li kál ják, azo nos for má ban ad ják ki az EVT és

az Egy ség Tit kár ság szer vei. Az öku me ni kus ima he -

tek gyü möl csei és ered mé nyei fel fe dez he tõk az el -

múlt évek nem zet kö zi és ha zai egy há zi éle té ben

egy aránt.


